
Patrimônio é um legado 
que transmitimos para as 
gerações do futuro.

Use
A melhor forma de 
proteger os edifícios e 
espaços de valor cultural é 
fazendo com que tenham 
uso constante. Por isso 
usar a cidade é a forma 
mais eficiente e eficaz de 
contribuir na valorização 
do patrimônio.

Registre
Desenhar, fotografar e 
escrever textos e artigos, 
que podem ser divulgados 
em jornais e redes sociais, 
ajudam a mostrar a 
importância dos bens 
culturais. Além disso é uma 
forma de compartilhar nossa 
cultura com o mundo.

Organize
Participe de associações 
e conselhos municipais 
que tratam do tema, 
tendo em mente 
que ações visando 
a preservação do 
patrimônio cultural são 
ações de caráter social e 
de cidadania.

Valor econômico
Imóveis protegidos ajudam 
a definir vizinhanças com 
identidade própria e 
peculiar, o que tem reflexos 
na qualidade de vida e 
no interesse habitacional, 
comercial e turístico.

Valor cultural
Os patrimônios culturais 
portam referências à 
identidade, à ação, à 
memória dos diferentes 
grupos formadores da 
sociedade brasileira. 

Imóveis com valor cultural são 
únicos e jamais poderão ser 

reproduzidos. Nenhuma soma 
de dinheiro poderá trazer de 

volta à existência um patrimônio 
arquitetônico que foi destruído.
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POPULAÇÃO

Fotografias
1. Sala de visitas na Casa Narloch, no distrito de 
Alto Paraguaçu, em Itaiópolis. João Serraglio.
2. Casa no Centro de Florianópolis, atualmente 
demolida. Fabiano Teixeira dos Santos.
3. Fogão à lenha na Fazenda do Cedro, em 
Urupema. Fabiano Teixeira dos Santos.



Arquiteto

Como proceder 
no caso de 
necessidade 
de obras de 
conservação e/
ou adaptação 
em um imóvel 
tombado?

Orgãos de 
preservação

Levantamentos Projeto

Análise

Aprovação ObraRevisões ou 
complementações

Proprietário

O poder executivo tem 
orgãos específicos 
dedicados ao patrimônio 
cultural, que podem oferecer 
apoio e aconselhamento 
à proprietários de imóveis 
tombados, além de ter 
a responsabilidade de 
proteger esses bens.

Contar com a ajuda 
de um arquiteto no 
momento de planejar 
um novo uso ou 
obra de conservação 
e restauro em um 
imóvel histórico é 
a postura correta e 
também se mostra 
economicamente 
mais vantajoso.

O tombamento habilita o imóvel para 
a Captação de Recursos oriundos da 
iniciativa privada ou de Fundos de 
Orçamentos Públicos, Estaduais e 
Federais, dentre outros benefícios.

Fontes de recursos

Uso e conservação

Publicação da Câmara Temática
Cidade: Patrimônio de Todos
do CAU/SC, junho de 2020.

http://www.causc.gov.br/
projetos/patrimonio/

Para mais 
informações 
sobre População 
e Patrimônio 
acesse:


