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RESUMO: Esse artigo tem como objetivo estudar as relações estabelecidas entre uso 

turístico e valorização de patrimônio. Abordou-se, como objeto de estudo, o Solar da 

Marquesa de Santos em São Paulo, um dos últimos exemplares de arquitetura 

residencial existente do século XVIII na cidade. Para isso foram utilizados como 

procedimentos metodológicos uma pesquisa bibliográfica, análises de dois formulários 

(oferta turística do Mintur e o conservação/manutenção do Ministério da Cultura e 

IPHAN), e por fim, uma entrevista e acesso a dados documentais de visitação. Os 

resultados sugerem que o uso turístico pode funcionar como uma alternativa de 

valorização de patrimônio através do seu aproveitamento econômico.  

Palavras-chave: patrimônio cultural; valorização; turismo cultural; Solar da 

Marquesa de Santos. 

ABSTRACT: This article aims to study the relationship between the use of 

tourism and heritage valuation. As an object of study was approached the Solar 

da Marquesa de Santos, in São Paulo, one of the last remaining examples of 

residential architecture of the eighteenth century in the city. To achieve this 

purpose, it was used instruments such as bibliographic research, literature review 

analysis in two forms (tourism offer MINTUR and conservation / maintenance of 

the Ministry of Culture and IPHAN), as well as an interview and visitation 

documentary data access. The results suggest that use of tourism can work as 

an alternative to the valuation of heritage through its economic harnessing. 

Keywords: cultural heritage; valuation; cultural tourism; Solar da Marquesa de 

Santos. 
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1 Introdução  

O Turismo Cultural é uma das técnicas utilizadas de reaproveitamento em busca 

da valorização do patrimônio.  

Para Barretto (2003) e Ferreira et al (2012), esse tipo de turismo terá como base 

o legado cultural , e a principal mercadoria a ser comercializada será o patrimônio e a 

experiência proporcionada pela vivência. Diante disso, cada vez mais países 

vêm investindo neste setor, uma vez que foi vista uma oportunidade, mostrando-

se como um importante fator para o desenvolvimento de alguns destinos 

turísticos, o que aumenta consideravelmente sua demanda. 

Como enfatiza Richards (2009), a busca por recursos para apoiar a cultura, por 

um “turismo de qualidade” e a disponibilidade de recursos culturais para 

sustentar uma atividade que visa o seu consumo, torna o Turismo Cultural uma 

opção atrativa, que abrange desde áreas urbanas até rurais. 

Borges et al (2013) aponta, que nas cidades com patrimônios , os turistas 

buscam por meio das diferentes experiências, observar e interpretar a herança 

cultural do local visitado.  

Assim, o Turismo Cultural por suas características peculiares e por sua profunda 

ligação com o patrimônio, torna-se uma fonte de conhecimento e história 

(POSSAMAI, 2009), além disso, apresenta-se como um exemplo de meio de 

difusão do patrimônio e o aumento do seu público, funcionando desde a década 

de 1960 como um instrumento de resguardar, viabilizar intervenções de restauro 

e conservações de bens culturais (NIGRO, 2005).  

Contudo a respeito disso, há pouca compreensão sobre a importância da 

valorização do patrimônio, do papel que desempenha na construção da 

identidade e qual a influência do seu uso turístico. Logo, para que esse tipo de 

atividade turística seja desenvolvida e aproveitada da melhor maneira é 

necessário que a comunidade em geral passe a despertar um interesse maior na 

questão, compreendendo sua importância. 
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 Espera-se assim, que este artigo possa de alguma forma complementar um melhor 

entendimento, colaborando para futuras pesquisas na área e também para o 

desenvolvimento da gestão patrimonial. Desta forma, pretende-se como objetivo 

primordial do presente artigo, estudar a relação entre uso turístico e valorização 

do patrimônio, utilizando como objeto de estudo o Solar da Marquesa de Santos 

em São Paulo. 

Já os objetivos complementares são: verificar se o objeto apresenta-se apto para o 

uso turístico; verificar o estado de conservação do edifício, após as últimas 

iniciativas de restauro e analisar se a visitação contribui para a valorização do Solar 

e do seu entorno.  

Para o cumprimento de tais objetivos, realizou-se como procedimento metodológico 

uma pesquisa bibliográfica a fim de oferecer um embasamento teórico acerca do 

uso turístico e da valorização do patrimônio; a aplicação do formulário de Oferta 

Turística do Ministério do Turismo (Mintur, Anexo A) e o formulário do Relatório Anual 

do Ministério da Cultura e IPHAN (Anexo B), que avalia o estado de conservação e 

manutenção do local. 

Por fim, foi realizada uma entrevista com o profissional que trabalha no local, 

verificando através dessa e com acesso a dados documentais de visitação se 

houve um aumento em relação aos visitantes do local, e o caráter que o 

aumento pode desempenhar na valorização.  

2 Turismo cultural e patrimônio 

O turismo 1  é um setor que vem se destacando e conquistando avanços 

consideráveis no espaço da economia mundial, como mostram os dados 

apresentados pela Organização Mundial de Turismo (OMT), que apontam que 

durante o ano de 2012 o turismo mundial teve um crescimento de 4%, 

movimentando uma receita internacional de 1,75 bilhão de dólares, um novo 

recorde atingido pelo setor. Vale salientar que as Américas obtiveram um 
                                                           
1
As atividades que as pessoas realizam durante viagens e estadas em lugares diferentes do 

seu entorno habitual, por um período inferior a um ano, com finalidade de lazer, negócios ou 
outras (Organização Mundial do Turismo, DIAS, 2005). 
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crescimento de 6%, ou seja, média maior que o crescimento mundial. Esse 

quadro de crescimento, desperta cada vez mais interesse de países neste 

setor. 

Esse turismo que hoje entendemos é um fenômeno gerido e expandido no 

contexto da sociedade industrial, com todas as alterações possíveis ocorridas 

do século XVIII ao contexto contemporâneo, dos primórdios do turismo aristocrático ao 

turismo de massa, das grandes inovações entre trens aos aviões a jato, no qual 

se assenta o pilar da revolução e da sociedade industrial (CAMARGO, 2000). 

Contudo, não há dúvidas que o ato de viajar é algo bem mais antigo, e que o 

turismo e a cultura possuem uma relação intrínseca. Observa-se, portanto que, 

desde início do desenvolvimento do próprio turismo, o Turismo Cultural já 

apresentava um papel importante, uma vez que não se podem esquecer os 

Grands Tours, que eram as viagens realizadas pelos filhos dos nobres para o 

exterior em busca de aprender e conhecer as culturas, ou seja, sua motivação 

primordial era de aprendizado, neste contexto nasciam os primórdios do Turismo 

Cultural (COSTA, 2009). 

Mas, antes que possa ser dito algo sobre o Turismo Cultural, é pertinente 

apresentar o conceito de cultura para um melhor entendimento do tema. O 

termo cultura pode ser entendido como o conjunto de práticas, técnicas, 

valores e símbolos que são transmitidos às novas gerações visando garantir a 

convivência social, e que para haver cultura é necessário antes que exista 

também a consciência coletiva, proporcionada através da vida cotidiana e de 

planos para o futuro da comunidade, sendo assim, cultura seria tudo aquilo que 

é aprendido pelo homem e repassado para futuras gerações com intuito de garantir 

sua sobrevivência (Bosi 1996, apud SILVA, K. e SILVA, M., 2006). 

Porém, com o tempo o conceito de cultura sofreu algumas alterações, e com 

isso as mudanças conceituais e as diretrizes de proteção à cultura tiveram 

influência direta na caracterização do Turismo Cultural, no perfil do turista que 

busca por essa atividade e da relação existente entre o turismo e a cultura 

(MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010).  
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A Organização Mundial do Turismo (OMT) define o Turismo Cultural como: 

Movimentos de pessoas em busca de motivações essencialmente 
culturais, tais como excursões de estudo, teatralizações e excursões 
culturais, viagens para festivais e outros eventos culturais, visitas a 
localidades e monumentos, viagens para estudar a natureza, folclore 

ou arte e peregrinações (2004, RICHARDS, 2009) 

Já no Brasil, o conceito é definido como: 

Turismo Cultural compreende as atividades turísticas relacionadas à 
vivência do conjunto de elementos significativos do patrimônio 
histórico e cultural e dos eventos culturais, valorizando e promovendo 
os bens materiais e imateriais da cultura (MINISTÉRIO DO 
TURISMO, 2010). 

Desta forma, é possível averiguar que o Turismo Cultural, pode ser entendido 

como a prática de atividade turística motivada pelo contato com bens materiais 

e imateriais de aspecto cultural. Esses bens são constituídos pelos patrimônios 

de valor histórico, artístico, científico e simbólico (RODRIGUES, 2003).  

A palavra patrimônio tem vários significados, contudo, o mais comum é “conjunto 

de bens que uma pessoa ou entidade possuem” (BARRETTO, 2003, p.9). O 

patrimônio pode ser classificado em duas distintas divisões: de natureza e 

cultura. Aquele denominado patrimônio natural compreende as riquezas que 

estão em solo e no subsolo, que vão desde as florestas as jazidas. Por sua vez 

o conceito de patrimônio cultural vem sendo ampliado à medida que se revisa a 

cultura. 

O patrimônio também pode ser disposto em duas dimensões: material e 

imaterial. Os denominados imateriais são aqueles que estão relacionados a 

saberes, às habilidades, às crenças, às práticas, ao modo de ser das pessoas, 

no qual pode-se citar os conhecimentos enraizados no cotidiano das comunidades; 

manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas; dentre outras, 

como por exemplo, a festa do Círio de Nossa Senhora de Nazaré (INSTITUTO DO 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTISTICO NACIONAL - IPHAN, 2013). 

Já o patrimônio material é composto pelo conjunto de bens culturais classificados 

segundo sua natureza: arqueológico, paisagístico e etnográfico; histórico; belas 

artes e das artes aplicadas. Sendo esses subdivididos em bens imóveis – que 

correspondem a núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos e bens 
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individuais – e móveis – que contam com coleções arqueológicas, acervos 

museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticas, videográficos, fotográficos e 

cinematográficos (IPHAN, 2013), como por exemplo de patrimônio material imóvel, 

o Solar da Marquesa de Santos em São Paulo.  

Conforme Barretto (2003) e Rodrigues (2003), originalmente a palavra patrimônio 

cultural esteve ligada diretamente a bens materiais, ou seja, como sinônimo de 

monumentos, obras de artes consagradas, edificações, objetos entre outros. 

Porém, atualmente o conceito de patrimônio cultural é muito mais amplo, 

considera-se patrimônio cultural os bens de natureza material e imaterial que 

expressam ou revelam a memória e a identidade das populações e comunidades. 

São bens passíveis de se tornarem atrações turísticas: arquivos, edificações, 

conjuntos urbanísticos, sítios arqueológicos, ruínas, museus e outros espaços 

destinados à apresentação ou contemplação de bens materiais e imateriais 

(MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010). 

Logo, compreende-se que o patrimônio cultural além de servir como uma ponte para 

o conhecimento do passado, também:  

São testemunhos de experiências vividas sejam elas coletivas ou 
individuais, e permitem ao homem relembrar e ampliar o sentimento 
de pertencer a um mesmo espaço compartilhando, uma mesma 
cultura e desenvolvendo uma percepção de um conjunto de 
elementos comuns, que fornecem o sentido de grupo e compõem a 
identidade coletiva (RODRIGUES, 2003, p.17).  

Visto isto, o ato de propiciar experiências através da vivência com patrimônio, 

possibilita a oportunidade de preservar e conservar a integridade desses bens. 

No entanto, o ato de preservar e/ou de conservar requer algumas ações, pois o 

patrimônio cultural está sujeito a ameaças que vão desde a deterioração 

normal decorrente de fatores naturais, até mudanças ocasionadas devido a 

fatores econômicos e sociais (BARRETTO, 2003). 

Neste contexto, Barretto (2003) alerta que “são necessárias políticas de preservação, 

essas não são neutras, espalham a ideologia dos que fazem a lei” (2003, p.13), pois 

existe um dilema acerca do que é digno de preservação, sendo isso uma 

decisão política ideológica, refletida de opiniões e valores sobre quais são 

símbolos que retratam uma determinada sociedade ou momento. 
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Contudo, essas medidas preservacionistas possuem dificuldade em definir se 

bem será preservado ou conservado, pois quando refere-se ao ato de preservar, 

“significa proteger, resguardar, evitar que alguma coisa seja atingida por 

alguma outra que lhe possa ocasionar o dano” (BARRETTO, 2003, p. 15). Por 

outro lado, o ato de conservar “significa manter, guardar para que haja uma 

permanência no tempo” (BARRETTO, 2003, p. 15). Assim, pode-se observar 

que conservar é diferente de preservar, e que quando refere-se ao ato de 

preservar determinado patrimônio significa mantê-lo intacto, sem que haja 

interferência do homem nele, já conservar decorre de ato de promover 

interação com o dinamismo do processo cultural (BARRETTO, 2003). 

Como enfatiza Barretto (2003), uma das medidas que vem sendo tomadas 

como proposta de viabilizar a manutenção de patrimônios é o ato de conservar, 

mediante um reaproveitamento desses, como por exemplo, o caso de casarões, em 

que um dos usos mais corretos seria abri-lo para o público transformando em 

algum museu ou casa de cultura.  

 Assim, como muitas vezes o ato de preservar leva a destruição gradativa do 

patrimônio devido à falta de condições financeiras para alguma obra de restauro ou 

manutenção. Por outro lado a conservação possibilita a oportunidade de guardar o 

bem dos efeitos do tempo, pois permite a manutenção do bem, evitando a 

deterioração que a intocabilidade possa causar (BARRETTO, 2003). 

 Logo, “a ideia não é manter o patrimônio para lucrar com ele, mas lucrar com 

ele para conseguir mantê-lo” (BARRETTO, 2003, p.17), e que o turismo cultural 

pode vir a ser utilizado para isso, e que patrimônio ao ser influenciado pela 

atividade turística, passará a assumir diversos sentidos para ser utilizado de 

diferentes formas (RODRIGUES, 2003).  

3 Uso turístico e valorização do patrimônio  

Como discutido, o turismo e a cultura apresentam uma relação intrínseca, na 

qual ambos podem ser utilizados como alternativas para consumo de bens. 

Como coloca Liguori, ”O turismo é um dos fins da revalorização do patrimônio na 
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atualidade” (2011, p.35), ou seja, pode-se afirmar diante disso que o turismo 

acaba por se tornar uma ferramenta de valorização de patrimônio através do 

seu aproveitamento econômico.  

Essa valorização se dá “por meio da sua formatação em atrativo turístico. Assim, o 

turismo e o patrimônio incrementam a circulação de pessoas, mercadorias, ideias, 

capitais, promovendo em muitos casos a revalorização imobiliária” (LIGUORI, 2011, 

p.35), contudo, sabe-se que essa preocupação em valorizar nem sempre esteve 

presente, mas passou a ter maiores proporções com criação de órgãos que 

buscam a valorização e divulgação de patrimônios, tornando-os alguns casos, 

bens mundiais, como a Organização das Nações Unidas para Educação, a 

Ciência e a Cultura-UNESCO. 

No caso brasileiro, tal situação só tomou uma forma mais concreta a partir da 

década de 1920, em especial, com a Semana da Arte Moderna, momento em 

que intelectuais por meio de suas pesquisas etnográficas, a literatura e a 

arquitetura se voltaram para um movimento que buscava a valorização do ser 

brasileiro (RODRIGUES, 2003). 

Foi por meio deste movimento de valorizar aquilo que era brasileiro, 

compreendendo e recriando, que se desenvolveu a ideia de proteção ao 

patrimônio, com isso foram criados os primeiros decretos e órgãos 

responsáveis por tais medidas (RODRIGUES, 2003). O primeiro órgão criado 

com intuito de preservação foi o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (SPHAN), que reconhecia o valor dos patrimônios por meio de outro 

instrumento: o tombamento.  

O ato de tombar se dá pelo registro do bem em um dos quatro Livros do 

Tombo: arqueológico, etnológico e paisagístico; histórico; das belas-artes; e 

das artes aplicadas, e esse instrumento jurídico ainda se encontra atualmente 

como um dos principais meios aplicados que impede a destruição dos bens 

culturais (RODRIGUES, 2003). 

Contudo, mesmo atualmente, poucos são os incentivos para a conservação 

dos bens, uma das justificativas utilizadas para tal descaso é devido o alto 
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custo que a conservação de um patrimônio exige, a mesma justificativa é 

colocada para argumentar a respeito das propostas de aproveitamento 

econômico, no qual se inclui também o uso turístico (RODRIGUES, 2003). Mas, 

mesmo diante desse descaso, esse ato de tentar recuperar o valor que um dado 

patrimônio possui, e sua importância histórica, econômica, social e artística 

para um local é um dos movimentos mundiais no qual promove a revalorização do 

espaço (LIGUORI, 2011). 

Diante dessa tentativa de valorização, nasce a relação entre o patrimônio e o 

turismo. Essa situação pode ser observada como no caso do Conselho de 

Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (CONDEPHAAT), 

que foi uma das soluções encontradas a partir de 1968 para a conservação de 

patrimônio no estado de São Paulo, uma vez que esse conselho além de seguir 

a política de proteção ao patrimônio, também agia de forma mais permeável, 

no qual o próprio conceito de patrimônio estava sujeito à renovação, e permitia 

contornar a situação degradante do patrimônio na cidade com o apoio do 

governo do estado (RODRIGUES, 2003).  

A indústria cultural, que consiste no ato de converter a cultura em mercadoria, 

observando a possibilidade de lucratividade no mercado (HORKHEIMER E 

ADORNO, 2002), conquistava cada vez mais espaço no país e a relação entre 

patrimônio e turismo acabava por se tornar uma solução para diversas 

situações, dentre elas a “salvação” do patrimônio, através do seu 

aproveitamento econômico, uma vez que o país encontrava-se num momento 

no qual o governo procurava esquivar o desemprego e promover o 

desenvolvimento. E assim os diversos agentes da cultura passaram a 

desenvolver uma série de ações que reconheciam a necessidade de proteção 

do patrimônio (RODRIGUES, 2003)  

Com isso em 1975, o Programa Integrado de Reconstrução das Cidades 

Históricas, juntamente com o apoio do órgão federal, pretendia criar uma 

espécie de linha de crédito destinado ao restauro de imóveis destinados ao 

aproveitamento turístico (RODRIGUES, 2003). 
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Diante do espaço que a indústria cultural vinha ganhando, o poder público 

também passa a despertar uma importância crescente no patrimônio, contudo, 

não apenas no valor cultural que este representa a uma dada localidade, mas 

na sua potencialidade como mercadoria de consumo cultural (RODRIGUES, 

2003). Por outro lado, esses também são responsáveis por criar estratégias 

que garantam promover o espaço, adaptando-o para o uso turístico, criando uma 

cadeia de elementos (infra-estrutura, urbanismo, etc.) que visam consolidar a 

atividade (LIGUORI, 2011). 

Assim, a partir do momento que um dado patrimônio é renovado para fins 

culturais e uso turístico, esses passam a desempenhar um papel de 

valorização do patrimônio, mas também da própria localidade, possibilitando na 

criação e divulgação de uma imagem melhor do local, no qual visa atrair mais 

visitação e novos investimentos para que outros patrimônios também possam 

ser resguardados através da sua manutenção e conservação (LIGUORI, 2011). 

Como uma das medidas comuns para reaproveitamento de patrimônios 

imóveis é reutilizá-lo, essa foi uma das modalidades diferentes encontradas a 

partir da década 1970 para os museus, segundo Gomes (2003), ou seja, 

estabelecer o conhecimento de algo num local que não fora construído 

especificamente para abrigar esse fim. Com isso a reutilização de patrimônios 

imóveis promove uma finalidade cultural e recreativa, para o lazer seja da 

população local ou dos turistas, que por consequência acaba por propiciar uma 

valorização (BARRETTO, 2003), exemplo dessa situação é o caso do Solar da 

Marquesa de Santos em São Paulo, que após sua utilização como museu, 

passou recentemente (2008) por um processo de restauração que evidenciou 

uma das suas características que é a conservação do edifício.  

É importante ressaltar que ao ser adaptado com a finalidade de alguma 

utilização, o patrimônio passa a contar com outras questões que devem ser 

desenvolvidas para que esse não se torne um equipamento com nenhuma 

viabilidade financeira e de pouca utilidade social (BARRETTO, 2003). Para que 

tal situação seja prevenida é necessário trabalhar outros fatores dentre eles, 
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como coloca Arantes (2010 apud LIGUORI, 2011, p.36), a circulação da 

imagem, pois essa se tornará um aspecto diferencial atraindo visitação e 

investidores, no caso de edifícios monumentais ou obras de arte, tal fator será 

proporcionado através de um aspecto que possa trazer experiências únicas.  

Desta forma, Rifkin e Arantes (2002, 2010 apud LIGUORI, 2011), destaca que a 

mercantilização do patrimônio por meio de uma experiência é uma das 

principais mercadorias da atualidade promovida pela atividade turística. Logo, 

os recursos turísticos culturais, quando devidamente aproveitados podem 

apresentar uma determinada “potencialidade” para que esses se tornem um atrativo 

(COSTA, 2009). 

Sendo assim, o uso turístico e a valorização do patrimônio através da sua 

conservação por meio de uma nova utilização para esse, são uma das 

principais soluções estratégicas usadas pelos agentes de mercado e pelo 

poder público para promover a revalorização imobiliária dos centros históricos. 

Assim, o turismo ao promover a adaptação do local para seu uso, irá exigir 

algumas modificações para esse, e que essas modificações ficam a cargo do 

poder público ou por meio de parcerias público-privadas (LIGUORI, 2011).  

Dentre as modificações estão: às atividades que promovam o embelezamento 

do espaço, a melhoria e/ou criação do mobiliário urbano, a restauração ou 

reutilização do patrimônio, pois além de contribuir para a atividade turística 

(LIGUORI, 2011), por ventura, tais modificações poderão desencadear outras 

atividades, uma vez que será ressaltada a importância que o emblema tem de 

interligar o presente com o conhecimento do passado (BARRETTO, 2003). 

Portanto, essa alternativa que está sendo utilizada mundialmente como forma 

estratégica de aproveitamento econômico através da reutilização do patrimônio, 

acaba por se apresentar não apenas como um “movimento cultural ou de valorização 

histórica da área”, mas na “verdade, um movimento de revalorização do espaço e 

dos imóveis” (LIGUORI, 2011, p.40).  

Essa situação é uma consequência do sistema capitalista, que modifica os elementos 

urbanos, para que estes possam trazer uma nova finalidade socioeconômica, 
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tornando-os mais atrativos por meio de uma aparência renovada, logo tal 

iniciativa mantém no objeto patrimônio as velhas formas, contudo adequando 

esse as novas exigências do sistema, conservam-o assim evitando sua 

degradação em virtude do tempo, possibilitando sua manutenção através da 

sua reutilização.  

4 Uso turístico do Solar da Marquesa de Santos em São Paulo 

Este capítulo trata dos resultados da pesquisa de campo, que consistiu na 

aplicação de dois formulários, entrevista e acesso aos dados de visitação. 

O formulário de Oferta Turística do Mintur (Anexo A) foi aplicado no dia 19 de 

abril de 2014, com o intuito de além de ter um parâmetro do estado de 

conservação do edifício, também pudesse verificar se ele apresenta-se apto 

para o uso turístico. 

Os itens priorizados para ser analisados foram: localização (item 3) , meios de 

acesso (item 6) , o estado de conservação e preservação do atrativo (item 11), 

informações ao visitante (item 14.1), sinalização (item 14.3), instalações sanitárias 

(item 14.4) e atividades realizadas no atrativo cultural (item 15.2).  

Já o formulário do Relatório Anual elaborado pelo Ministério da Cultura e 

IPHAN (Anexo B) analisa o estado de conservação e manutenção do 

patrimônio. Esse instrumento foi desenvolvido para o Programa Monumenta, 

que é um programa estratégico que procura conjugar a recuperação e 

preservação do patrimônio histórico juntamente com o desenvolvimento 

econômico e social. Para isso, promove obras de recuperação e restauração 

em bens tombados e edificações localizadas nas áreas de projeto, tendo como 

uma das metas estabelecerem novos usos para os imóveis e monumentos 

recuperados (BAHIA, 2014). 

A aplicação deste formulário foi realizada no dia 23 de abril de 2014, cabe 

mencionar, que apenas alguns itens foram analisados para ter um parâmetro 

do estado de conservação. Os quesitos utilizados para análise foram: 

coberturas (item 1), pinturas (item 3) e elementos artísticos integrados (item 9). 
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A entrevista com o gestor e o acesso ao número de visitação, teve como objetivo 

elucidar se a visitação pode contribuir de alguma forma para a valorização do 

edifício e do seu entorno. 

4.1 Enquadramento histórico do Solar da Marquesa de Santos 

O Solar da Marquesa de Santos é um dos últimos exemplares de residência 

urbana datada do século XVIII em São Paulo, encontra-se localizado na antiga 

Rua do Carmo, atualmente chamada de Roberto Simonsen, no número 136-A 

(antigo nº 3). Tal edifício, segundo análises feitas pelo Departamento do 

Patrimônio Histórico-DPH2 (2004), é o resultado da junção de duas casas de 

taipa de pilão, adquirido inicialmente por Brigadeiro José Joaquim Pinto de 

Morais Leme. 

Como apresentado pelo DPH (2004), por volta de 1834, o imóvel foi adquirido 

da filha do antigo proprietário pela Domitila de Castro e Canto Melo, a 

Marquesa de Santos, e a partir deste momento o edifício tornou-se residência e 

um dos maiores emblemas de confraternização da sociedade aristocrática de 

São Paulo. 

Com a morte da Marquesa de Santos, o imóvel foi herdado por seu filho, 

contudo, em 1880, esse foi para leilão, no qual passou abrigar o Palácio 

Episcopal, com isso esse passou por uma das suas primeiras modificações, 

englobando nessa nova transformação características neoclássicas a sua 

fachada. Em 1909, o edifício passou por novas adaptações para se instalar o 

escritório da The São Paulo Gaz Company.  

A partir do ano de 1967, o imóvel passou a pertencer à prefeitura, e quatro 

anos mais tarde ocorre seu tombamento pelo CONDEPHAAT. Com isso em 

                                                           
2
 O Departamento do Patrimônio Histórico-DPH é um órgão originário do Departamento de 

Cultura, dirigido e idealizado por Mário de Andrade, na década de 1930. A partir de 1975 
passou a pertencer a Secretaria Municipal de Cultura (SMC). È um órgão que administra as 
casas históricas, guarda acervo de moveis e de documentos fotográficos; salvaguarda o 
patrimônio histórico e cultural, constituídos pelos elementos tangíveis da cidade, além de ser o 
órgão técnico de apoio ao Conpresp, cujo realiza pesquisas e pedidos de tombamentos, 
aprovando e orientando as intervenções em bens protegidos (São Paulo, 2014).  
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1975, o Solar passou a sediar a Secretaria Municipal de Cultura e alguns de seus 

departamentos. 

Como pode ser observado ao longo do tempo o imóvel, passou por inúmeras 

modificações e adaptações para atender aos seus respectivos usos, o que 

levou a uma descaracterização do mesmo, devido a este fato, em 1991, o 

edifício também é tombando por outro órgão Conselho Municipal de 

Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São 

Paulo (CONPRESP), e com isso iniciam-se as primeiras obras de recuperação.  

Com base em estudos e pesquisas sobre restauração, o DPH (2004) observou 

que devido às diversas modificações feitas no edifício, que não seria possível 

reconstituir algum estágio da construção por completo, com isso o restauro 

feito foi com base em normas internacionais para intervenção em bens 

histórico-arquitetônicos, no qual buscou:  

Preservar e destacar elementos de suas várias etapas construtivas: a 
conservação dos amplos ambientes do andar térreo, resultantes das 
diversas demolições, a preservação no pátio interno de vestígios 
remanescentes da calçada do século XVIII e a demolição de 
intervenções da década de 1960.[...] Quanto ao tratamento dado à 
fachada, optou-se por conservar sua feição neoclássica, já 
incorporada à paisagem do centro.” (DPH,2004, p.15) 

E no final do ano de 1992, o Solar é reaberto, passando a abrigar atividades 

museológicas e a sede do Museu da Cidade de São Paulo. Sendo novamente 

fechado em setembro de 2007 (restauro iniciou em 2008) para novos 

procedimentos de restauração e adaptações pra atender o público que visita o 

local. 

4.2 Estado de conservação do patrimônio 

O Solar da Marquesa de Santos além de ter uso museológico, abriga a sede do 

Museu da Cidade de São Paulo, composto por 17 patrimônios de interesses 

histórico, artístico e cultural para a cidade de São Paulo (SÃO PAULO, 2014). 

O intuito de fazer com que esses imóveis passassem a abrigar museus ou 

casas de cultura, desenvolvendo atividades museológicas e atrativas para 

moradores ou turistas é mostrar além do seu interesse para o local, mas 
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também a valorização ao patrimônio paulistano. Com isso, divulgando os 

espaços visando interagir todos num circuito cultural da cidade, e possibilitando 

a ampliação dos números de visitantes aos locais, como apontado pelo Diretor 

do DPH Fernando José Martinelli (DPH, 2004).  

Como pode ser visto no ano de 2008, o museu foi fechado para restauro, e segundo 

dados de registro do DPH (2011), um dos intuitos de restauro era reformá-lo 

para melhor atender ao público que visita o local, só sendo aberto novamente 

em novembro de 2011. Analisando o estado de conservação e manutenção do 

edifício atualmente com base no formulário do Relatório Anual de Conservação 

e Manutenção (Anexo B), com os critérios adequado, regular ou inadequado, 

pode-se verificar que o edifício encontra-se em estado adequado nos quesitos 

de cobertura e beiras (item 1), pinturas (item 3) e elementos artísticos integrados (item 

9), no qual inclui forros, pinturas e etc., sem descaracterizar o seu aspecto 

histórico e cultural.  

Examinando a mesma questão de conservação, mas utilizando como método 

de avaliação o formulário de Oferta Turística do Mintur (Anexo A), pode-se observar 

que o local encontra-se num excelente estado (Figura 1), as categorias de avaliação 

deste item são: muito bom, bom, regular, ruim e deteriorado. Nos quesitos de 

aspecto geral (item 11.1), cobertura (item 11.3), interior (item 11.4) e condição higiênica 

(item 11.5), o atrativo recebeu avaliação muito boa, só apresentando com uma 

avaliação um pouco menos significativa (avaliação denominada boa) elementos 

como: estrutura e elementos secundários.  

No que se diz respeito à estrutura (item 11.6), é possível averiguar que essa 

em referência à acessibilidade não é construída, mas sim adaptada, uma vez 

que o edifício é tombado, logo não permite modificação, e como foi visto se 

encontra parcialmente adaptado.  
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Figura 1: Fachada do edifício 

Fonte: Bruna Lima 

Os elementos secundários (item 11.2), como por exemplo, às obras que 

compõem as exposições apesar de estarem bem sinalizadas, não possuem 

informação em braile, o que restringe o acesso à informação para um público 

com alguma deficiência ou mobilidade reduzida. As instalações sanitárias (item 

14.4), que podem receber classificação: adaptada, não adaptada e parcialmente 

adaptada, recebeu avaliação parcialmente adaptada, até mesmo a entrada do 

local possui certas barreiras que podem dificultar a locomoção do público 

mencionado. Assim, as condições de acessibilidade do local (item 15.2) 

possuem falhas perceptíveis no qual necessitam ser repensadas. 

Um ponto a ser ressaltado, no qual acaba de ser um diferencial do museu, é a 

sua localização (item 3), ou seja, esse se encontra localizado próximo ao 

marco zero da cidade, Praça da Sé, além de pertencer a uma vizinhança no 

qual é composta pelo Centro Velho, tendo aos seus arredores atrativos como o 

Pátio do Colégio, local onde se instalaram os primeiros povos que fundaram a 

cidade; a Casa da Imagem, entre outros. 

Os critérios de avaliação dos meios de acesso (item 6) são classificados em: 

bom, regular e ruim.Diante disso, os itens: via terrestre (item 6.1), ferrovia (item 

6.4) e a pé (item 6.6), receberam classificação boa, pois o atrativo encontra-se 
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próximo a um dos principais meios de transporte que é a ferrovia (em especial 

o metrô) e via terrestre, além de possibilitar ao público que visita o local, 

acesso a pé a outros atrativos do seu entrono. 

Por fim, após ter um parâmetro geral do local, por meio dessas análises feitas 

tanto com o formulário do Mintur quanto o formulário do relatório anual, 

percebe-se que o Solar possui alguns fatores de atratividades, como por 

exemplo, o estado de conservação e a localização. Contudo, outros aspectos 

também são importantes, como a história do local, que envolve o caso entre a 

Marquesa de Santos e D. Pedro I.  

Assim, a importância histórica do edifício é também um fator de atratividade a 

ser ressaltado, fator que também pode colaborar para que ocorra a 

manutenção do local, por meio de patrocínio de empresas, como a Petrobrás, 

que busca investir juntamente com o Ministério da Cultura em monumentos de 

valor cultural, social e econômico para cidade.  

4.3 Percepção do gestor em relação ao patrimônio 

Neste tópico, será avaliada a percepção que o gestor tem acerca do 

patrimônio, nos aspectos da relação entre uso turístico e valorização, e como o 

aumento da visitação pode contribuir para a valorização do edifício e do seu 

entorno. Para isso foi realizada uma entrevista com um dos membros que 

compõem a Equipe da Diretoria do local, uma vez que não foi possível realização 

com o próprio gestor/diretor, devido à alegação da densidade de compromissos da 

sua agenda. 

Em entrevista com a assistente direta da diretoria do Solar, que trabalha no 

local há seis anos e na área cultural há quase quarenta anos, Marfísia 

Lancellotti narra que após o restauro feito em 2008 o número de visitantes, 

turistas e escolas ao local teve um aumento moderado, uma vez que o museu 

sempre apresentou uma marca entorno de 5 mil visitantes ao mês, tendo como 

maior período de visitação os finais de semana.  
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Todavia, a mesma aponta que com o aumento da visitação, o museu passou a 

ter maior visibilidade, pois a partir do momento que o local passou a receber 

um maior número de pessoas, esse exigiu algumas modificações e adaptações 

para atender essa nova demanda, assim colaborando de certa forma para sua 

conservação, sendo que as reformas feitas ao local foram capazes de ressaltar 

este aspecto conservado do mesmo. 

A entrevistada, ainda coloca que atualmente o Solar não possui nenhuma 

atividade que visa a preservação e/ou a conservação do patrimônio histórico e 

cultural, porém juntamente com a Secretaria de Cultura, eles estão construindo 

um sistema de museus municipais, no qual já pode ser observado na 

implantação do Museu da Cidade, que tem como objetivo fundamental a 

valorização do patrimônio cultural paulistano.  

Portanto, no que se trata da relação entre uso turístico e valorização, a 

entrevistada expõe que o uso do local para o fim de visitação pública seja para 

moradores ou turistas contribui não apenas para uma valorização do 

patrimônio, uma vez que o visitante ao se deparar diante do estado e da 

história que o edifício apresenta em meio de um Centro Velho tão modificado, 

esse acaba por se tornar um símbolo sobrevivente das mudanças feitas pela 

urbanização, demandando um maior reconhecimento deste e de outros ícones 

da região.  

E que cabe desenvolver uma receita de atividades e projetos que visam à 

conscientização da valorização dos diversos patrimônios que existem na 

cidade, e da sua importância para a construção de uma identidade paulistana. 

4.4 Visitação no Solar da Marquesa de Santos  

Para evidenciar o uso pelo turismo, serão apresentados em números alguns 

dados sobre o aumento da visitação do Solar da Marquesa de Santos. Tais 

dados foram obtidos através de consultas ao livro de registro de visitação e por 

meio de dados de números gerais fornecidos pela diretoria do local3. Cabe 

                                                           
3
 Dados foram obtidos através de contato via email, em 8 de maio de 2014 
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ressaltar que não foi possível mensurar alguns números de visitação durante 

um período consecutivo de pelo menos um ano, devido o fato de que os 

registros tidos no local apresentam falhas e falta de um planejamento e 

organização dos mesmos (situação também abordada pela própria direção do 

local).  

Os dados obtidos por meio do livro de registro de visitação foram separados 

em dois grupos distintos: residente no município de São Paulo, que incluem 

todos visitantes do estado de São Paulo, pois a informação conseguida pelo 

documento só apresentava informação sobre o estado de origem do visitante, 

não tendo uma especificação de qual cidade. E residente de fora do estado de 

São Paulo, que incluem visitantes de outros estados e países. 

No que se diz respeito ao número de visitação, segundo dados fornecidos pela 

diretoria do local (2014), pode-se fazer um parâmetro no qual apontam que um 

ano após o restauro, o número passou de 42.466 visitantes (2006) para 54.586 

(2012), ou seja, teve um aumento de 28,5 % no número visitação. Diante disso, 

é possível notar que o museu ainda consegue manter sua marca de 5 mil visitantes ao 

mês conforme a apresentado pela entrevistada (4.3).  

  

Figura 2: Número de visitação em porcentagem 

Como pode ser observado na figura 2, resultado do acesso ao livro de registro 

de visitação, os meses no qual o local recebeu um número maior de pessoas 
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oriundas de fora do estado de São Paulo foram: o período de maio a junho 

2012(16,8 %), outubro a novembro 2013(16, 2%), novembro a dezembro 2013(16,2%), 

dezembro a janeiro 2013(15, 2%) e fevereiro a março 2014(14,9%) respectivamente, 

tendo com pior desempenho o período de agosto a setembro de 2013, 

apontando apenas 4,1%. 

Analisando a mesma figura, o período do mês de janeiro a fevereiro de 2012, e 

de janeiro a fevereiro de 2014 percebe-se um aumento de 0,8 % no número de 

pessoas oriundas de fora do estado de São Paulo. 

Portanto, é possível averiguar através da análise dos dados obtidos por meio 

do livro de registro de visitação (Figura 2), que a origem da maior parte dos 

visitantes é de entorno municipal apresentando uma média de 87,2% em 

relação ao total, ao passo que os visitantes de fora do estado de São Paulo 

representam 12,8%. Ao consultar o mesmo documento (livro de registro de 

visitação) foi possível verificar também que no que se diz respeito a turistas 

internacionais, o museu tem como principais visitantes oriundos da Europa (em 

especial Itália), América do Sul e América do Norte.  

5 Considerações finais  

Esse estudo buscou elucidar primeiramente acerca da relação entre uso 

turístico e valorização do patrimônio, sendo que foi possível averiguar como 

surgiu essa relação, e como ela é vista pelos estudiosos do assunto. Para isso foram 

esclarecidas algumas questões relacionadas ao turismo cultural, patrimônio, a 

preservação e conservação, e como tais elementos estão ligados a questão da 

valorização. 

As reflexões acerca do uso turístico de um patrimônio nos levam a duas 

principais vertentes. A primeira delas é que a reutilização de um patrimônio 

para uma finalidade, em especial a atividade turística é uma das principais soluções 

encontradas pelos agentes políticos e culturais para valorizar e revalorizar os 

emblemas, com isso destacando sua importância na construção de uma 
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sociedade, evitando assim que esses venham entrar num estado de 

degradação em virtude de questões naturais e/ou socioeconômicas.  

A segunda é que essa valorização além de contribuir para uma maior 

visibilidade tanto do patrimônio, possibilitando que esse seja ícone 

sobrevivente do processo de transformação no qual estamos sujeitos, em que 

o sistema capitalista descarta aquilo que não lhe traga algum retorno, ela 

também proporciona a possibilidade de uma maior divulgação da localidade, 

oferecendo ao patrimônio sua conservação e manutenção, mas uma espécie 

de efeito dominó nos outros ao seu entrono, para que possam ser futuros alvos 

de uso. 

Com esse estudo foi analisado um caso em especial de valorização por meio da 

reutilização, o Solar da Marquesa de Santos em São Paulo. Este patrimônio 

material imóvel, no qual abrigou uma das maiores figuras sociais da cidade, e 

que também foi palco de eventos importantes no contexto de estabelecimento de 

relações na construção da sociedade paulistana. 

Observou-se que ao longo do tempo o imóvel foi sujeito a inúmeras modificações e 

adaptações visando atender suas necessidades no presente momento, com 

isso foi preciso passar pelo processo de restauração uma vez que seu aspecto 

já estava descaracterizado. A partir do momento que é verificada a necessidade de 

tratar da questão da descaracterização, a solução encontrada é trazer uma 

reutilização deste, no caso torná-lo um espaço museológico, com isso são tomadas 

as primeiras medidas para essa alternativa encontrada.  

Com o último processo de restauração (2008) do local foi possível ressaltar um 

dos seus aspectos característico que é seu estado de conservação, e adaptar o 

local para atender melhor o público. Contudo, como pode ser verificado, 

mesmo após as mudanças feitas, o local ainda possui certa deficiência quanto 

à acessibilidade voltada para portadores de necessidades especiais, o que 

impede que este receba esse grupo em especifico.  

Apesar de o seu aspecto conservado ser um dos seus diferenciais, pois se 

examinar o seu entorno percebe-se que devido ao crescimento proporcionado 
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pelo progresso, alguns componentes do Centro Velho foram deixados a mercê do 

tempo, sendo alguns abandonados ou degradados, esse elemento por si só 

não é capaz de trazer um número maior de turistas ao local, visto que o seu 

público é caracterizado por ser do entorno municipal, porém mesmo diante 

desse fato o local possui uma média de 12,8% de visitantes de fora do estado, 

como apontado no estudo.  

Portanto, o estudo permitiu verificar através da entrevista (4.3) e com base nos 

números de visitação pesquisados, que o Solar da Marquesa contribui de 

alguma maneira para uma valorização do entorno, porém é necessário que 

outras questões sejam desenvolvidas para que esta se efetive.  

Por fim, com base no relatório do programa Monumenta (Anexo B), o local está 

em boas condições de conservação, e que por sua vez o formulário do 

Ministério do Turismo (Anexo A), permitiu verificar que apresenta boas 

condições de estrutura para o turismo, mesmo diante das falhas no quesito 

acessibilidade, que cabem corrigi-las para que ocorra o sucesso do uso do 

patrimônio em questão. Assim conclui-se, como apontado por Barretto (2003), 

Liguori (2011) e Rodrigues (2003), que o Solar da Marquesa se insere no 

contexto de busca por valorização do patrimônio tentando adaptar-se às 

necessidades turísticas e com isso se mercantilizando. 

Cabe apontar como última reflexão e deixar para futuros estudos, a questão de 

como é feita a administração dos locais que abrigam atividades museológicas, 

uma vez que ao estudar este objeto em especifico averiguou-se a falta de 

informação, desde o armazenamento até fornecimento de dados, evidenciando 

como isso pode comprometer o estudo do local, pois tais dados são 

fundamentais para fazer um estudo mais aprofundado.  
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Anexo A- Formulário MINTUR 

  CABEÇALHO 
   

UF  REGIÃO TURÍSTICA 

    

MUNICÍPIO   

   

DISTRITO   

    

 TIPO  SUBTIPO 

    
 

IDENTIFICAÇÃO  
1 - DESCRIÇÕES DO ATRATIVO 

 
1.1 NOME OFICIAL:  

 

1.2 NOME POPULAR:  

 

1.3 NOME DA ORGANIZAÇÃO MANTENEDORA/GESTORA:  

 

1.4 CNPJ:  

 

1.5 TELEFONE/FAX:  

 

1.6 SITE:  

 

1.7 E-MAIL:  

 
2 - LOCALIZAÇÃO 

 
2.1 ENDEREÇO:  

 
 
  

2.2 PONTO DE REFERÊNCIA:  
 
 
 

 

2.3 LOCALIZAÇÃO:  

 
2.3.1 URBANA                                   2.3.2 RURURBANA                                       2.3.3 RURAL 
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PROJETO INVENTÁRIO DA OFERTA TURÍSTICA 

 
 
 
 

 

3 - LOCALIDADE MAIS PRÓXIMA DO ATRATIVO 
 

3.1 NOME DA LOCALIDADE: 

 
3.2 DISTÂNCIA DA LOCALIDADE MAIS PRÓXIMA (Km): 

 
3.3 DISTÂNCIA DO PONTO ZERO DO MUNICÍPIO (Km): 

 
4 - PERÍODO HISTÓRICO – BENS MATERIAIS 

 
4.1 PERÍODO HISTÓRICO DO ATRATIVO: 

 
4.2 UTILIZAÇÃO ORIGINAL DO ATRATIVO: 

 
4.3 UTILIZAÇÃO ATUAL DO ATRATIVO: 

 

ACESSO/MICROACESSIBILIDADE  
5 - SINALIZAÇÃO  

 BEM  MAL NÃO ADAPTADO NÃO 
 SINALIZADO  SINALIZADO SINALIZADO   ADAPTADO 
           

5.1 SINALIZAÇÃO GERAL           
           

5.2 SINALIZAÇÃO TURÍSTICA           
           
         

6 - MEIOS DE ACESSO  BOM  REGULAR   RUIM  

6.1 VIA TERRESTRE          
          

6.2 HIDROVIA MARÍTIMA          
          

6.3 HIDROVIA FLUVIAL/LACUSTRE          
          

6.4 FERROVIA          
          

6.5 AÉREO          
          

6.6 A PÉ          
          

6.7 CICLOVIA          
          

6.8 OUTROS (especificar)          
           

 

 



 
 

27 
 

7 - VIA TERRESTRE      

  TOTALMENTE NÃO-PAVIMENTADA PARCIALMENTE 
  PAVIMENTADA   PAVIMENTADA 
        

 7.1 URBANA       
        

 7.2 RURAL       
        

 
7.3 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CONCRETO PARALELEPÍPEDO SAIBRO ASFALTO CHÃO 

      ECOLÓGICO BATIDO 
        

        
       

8 - ACESSO MAIS UTILIZADO      
        

 
8.1 ACESSO MAIS UTILIZADO:  

 

8.2 ADAPTADO (especificar)?  
 
 
 

 

8.3 GRAU DE UTILIZAÇÃO:  

 
8.3.1 – MUITO UTILIZADO                8.3.2 – REGULAR   8.3.3– POUCO UTILIZADO 

 
8.4 ATENDE ÀS NECESSIDADES ATUAIS ?  

 
 
 

 

8.5 PERMITE EXPANSÃO NO VOLUME DE VISITANTES ?  
 
 
 

 

8.6 TEMPO NECESSÁRIO PARA SE CHEGAR AO ATRATIVO PARTINDO DA LOCALIDADE MAIS PRÓXIMA:  
 
 
 

 

8.7 DESCRIÇÕES DO ACESSO MAIS UTILIZADO:  
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PROJETO INVENTÁRIO DA OFERTA TURÍSTICA  

 

 
9 - TRANSPORTES PARA O ATRATIVO 
 

9.1 TIPO DE TRANSPORTE I:  

 

9.1.1 FREQUÊNCIA:  

 

9.1.2 QUALIDADE  
 
                   9.1.2.1 BOM                  9.1.2.2 REGULAR                9.1.2.3 RUIM        
 

 
9.1.3 ADAPTADO (especificar)?  

 
 
 

 

9.2 TIPO DE TRANSPORTE II:  

 

9.2.1 FREQUÊNCIA:  
 
 

9.2.2 QUALIDADE  
 

9.2.2.1 BOM                    9.2.2.2 REGULAR                               9.2.2.3 RUIM 
 

 
9.2.3 ADAPTADO (especificar)?  

 
 
 

 

9.3 TIPO DE TRANSPORTE III:  

 

9.3.1 FREQUÊNCIA:  

 

9.3.2 QUALIDADE  
 

9.3.2.1 BOM               9.3.2.2 REGULAR                             9.3.2.3 RUIM 
 

 
9.3.3 ADAPTADO (especificar)? 

 
 
 

 
9.4 OUTRAS INFORMAÇÕES:  

PROJETO INVENTÁRIO DA OFERTA TURÍSTICA 



 
 

29 
 

 
 
 
PROTEÇÃO  
10 - LEGISLAÇÕES DE PROTEÇÃO AO ATRATIVO 
 

FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL 

 
10.1 LEI  

 

10.2 DECRETO  

 

10.3 NORMA DE RESTRIÇÃO  

 

10.4 TOMBAMENTO  

 

10.5 IPAC (Inventário de Proteção do Acervo 

Cultural)  

 
11 - ESTADO DE CONSERVAÇÃO/PRESERVAÇÃO DO ATRATIVO 
 
CLASSE                     MUITO BOM BOM REGULAR RUIM DETERIORADO 

 
11.1 GERAL  

 

11.2 ELEMENTOS SECUNDÁRIOS  

 

11.3 COBERTURA  

 

11.4 INTERIOR  

 

11.5 CONDIÇÃO HIGIÊNICA  

 

11.6 ESTRUTURA  

 
OBS: 

 
 
 
 

FACILIDADES  
12 - ENTRADA DO ATRATIVO 
 
12.1 CENTRO DE RECEPÇÃO 12.2 POSTO DE INFORMAÇÕES 12.3 PORTARIA PRINCIPAL 

12.4 GUARITA 12.5 OUTROS: 12.5.1 ADAPTADO 

  12.5.2 NÃO ADAPTADO 

  12.5.3 PARCIALMENTE ADAPTADO 
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PROJETO INVENTÁRIO DA OFERTA TURÍSTICA  

 
13 - VISITAÇÃO  

13.1 ÉPOCA DE:    A:      
           

13.2 DIAS SEG TER QUA QUIN SEX  SAB DOM 
           

13.3 HORÁRIO DE:    A:      
           

13.4 VISITA GUIADA   NÃO-GUIADA   AUTOGUIADA  
           

13.5 DURAÇÃO MÉDIA DA VISITA:           
         

13.6 GUIA DE VISITAÇÃO PAGA   GRATUITA   INEXISTENTE  
           

13.7 IDIOMAS DA GUIA:           
          

13.8 ENTRADA FRANCA   PAGA    VALOR (R$)  
           

 
13.9 É NECESSÁRIO TER AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA O ACESSO? DE QUE TIPO? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13.10 HÁ LIMITE QUANTO AO NÚMERO DE VISITANTES? QUAL?  

PROJETO INVENTÁRIO DA OFERTA TURÍSTICA 
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14 - SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS NO ATRATIVO  

 14.1 INFORMAÇÕES AO  INFOMAÇÕES EM   OUTRAS LÍNGUAS:   
 VISITANTE  BRAILLE       
          

 14.2 INSTRUÇÕES DE  INFORMAÇÕES EM   OUTRAS LÍNGUAS:   
 ECOLOGIA/ECOTUR.  BRAILLE       
          

 14.3 SINALIZAÇÃO  ADAPTADA   NÃO ADAPTADA  PARCIALM. ADAPT.  
          

 14.4 INSTALAÇÕES  ADAPTADA   NÃO ADAPTADA  PARCIALM. ADAPT.  
 SANITÁRIAS         
          

 14.5 LAZER E  ADAPTADO   NÃO ADAPTADO  PARCIALM. ADAPT.  
 ENTRENETIMENTO         
          

 14.6 LOCAIS PARA  ADAPTADO   NÃO ADAPTADO  PARCIALM. ADAPT.  
 ALIMENTAÇÃO         
          

 14.7 HOSPEDAGEM  ADAPTADA   NÃO ADAPTADA  PARCIALM. ADAPT.  
          

 14.8 GUIA DE TURISMO/  PAGO   GRATUITO  INEXISTENTE  
 MONITOR         
          

 14.9 LIMPEZA    14.10 COLETA SELETIVA   
      

 14.11 CONDUTOR CAPACITADO PARA RECEBER   14.12 ATIVIDADES COMERCIAIS  
 PESSOAS COM DEFICIÊNCIA        
        

      

 15 – ATIVIDADES REALIZADAS NO ATRATIVO CULTURAL     

 15.1 – QUE ATIVIDADES SÃO REALIZADAS NO ATRATIVO?     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.2 – NO QUE SE REFERE À UTILIZAÇÃO POR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU COM MOBILIDADE REDUZIDA, QUAIS  
AS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE DOS ATRATIVOS?  

PROJETO INVENTÁRIO DA OFERTA TURÍSTICA 
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INFORMAÇÕES GERAIS  

   16 - ROTEIROS TURÍSTICOS COMERCIALIZADOS 
 
16.1 – INTEGRA ROTEIROS TURÍSTICOS COMERCIALIZADOS?  

 

16.2 - QUAIS?  
 
 
 

 

16.3 – QUEM COMERCIALIZA?  
 
 
 
 
   17 - ORIGEM DOS VISITANTES 
 
 17.1 ORIGEM DA MAIOR PARTE DOS VISITANTES 

 
17.1.1 MUNICIPAL      17.1.2 ENTORNO REGIONAL      17.1.3 NACIONAL   1  7.1.4 INTERNACIONAL  

 
17.2  PRINCIPAIS:  

 
 
 

 

17.3 CITAR ORIGEM DOS TURISTAS INTERNACIONAIS QUE VISITAM A LOCALIDADE:  

 

17.4 ÉPOCA DO MAIOR FLUXO DE VISITAÇÃO:  

 

17.5 ÉPOCA DO MENOR FLUXO DE VISITAÇÃO:  

 

17.6 NÚMERO ANUAL DE VISITANTES:  

 

DESCRIÇÃO  
      18 - DESCRIÇÃO DO ATRATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   19 - OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES 



 
 

 

 
PROJETO INVENTÁRIO DA OFERTA TURÍSTICA  

20 - REFERÊNCIAS / DOCUMENTOS CONSULTADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPE RESPONSÁVEL 
 

COORDENADOR (A): 

 
INSTITUIÇÃO: 

 
FONE/FAX: 

 
E-MAIL: 

 
PROFESSOR (A/ES/AS): 

 
INSTITUIÇÃO: 

 
FONE/FAX: 

 
E-MAIL: 

 
INTERLOCUTOR DO MUNICÍPIO:  

ÓRGÃO: 

 
FONE/FAX: 

 
E-MAIL: 

 
RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: 

 
INSTITUIÇÃO: 

 
FONE/FAX: 

 
E-MAIL: 
 
 
 

 



 
 

 

Anexo B- Relatório anual de conservação e manutenção  

Ficha para avaliação de monumentos ou edificações 

1. IDENTIFICAÇÃO DO MONUMENTO OU EDIFICAÇÃO  

1.1. Nome:  

1.2. Endereço:  

1.3. Cidade/UF:                  CEP:  

1.4. Proprietário: ( ) Público; ( ) Privado.  

Nome:  

1.5. Uso:  

1.6. Áreas:                Terreno:           Construída:  

2. PROTEÇÃO  

1. Tombamentos:  

Federal: ( ) Isolado e/ou ( ) Conjunto;  

Estadual: ( ) Isolado e/ou ( ) Conjunto;  

Municipal: ( ) Isolado e/ou ( ) Conjunto.  

2. Outras formas: (especificar)  

___________________________________  

___________________________________  

3. AVALIAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E DE MANUTENÇÃO.  

COMPONENTE / ELEMENTO DE 

EDIFICAÇÃO  

RESULTADO DA INSPEÇÃO  

Adequado  Regular  Inadequado  

1. Cobertura e Beirais.  

1.1 Entelhamento.  ( )  ( )  ( )  

1.2 Ripas, caibros e demais peças estruturais.  ( )  ( )  ( )  

1.3. Calhas, rufos, tubos de queda etc.  ( )  ( )  ( )  

2. Forros e Complementos.  

2.1. Peças estruturais/ engradamento.  ( )  ( )  ( )  

2 2  2.2 Materiais de acabamentos (em especial 

gesso e madeira).  

( )  ( )  ( )  

2.3. Forro como um todo.  ( )  ( )  ( )  



 
 

 

3. Paredes, Revestimentos e Pinturas.  

3.1. Paredes e alvenarias.  ( )  ( )  ( )  

3 3  3.2 Revestimentos (em pedras, argamassas, 

cerâmicas etc.).  

( )  ( )  ( )  

 3.   3.3 Pinturas (todos os tipos: cal, óleo, esmalte, 

acrílica, PVA etc.).  

( )  ( )  ( )  

4. Fundações e Estruturas Autônomas.  

4.1. Fundações.  ( )  ( )  ( )  

4.2. Estrutura de concreto armado.  ( )  ( )  ( )  

4.3. Estrutura de madeira.  ( )  ( )  ( )  

4.4. Estrutura metálica.  ( )  ( )  ( )  

5. Pisos.  

5.1. Peças estruturais. (Calçada em cimentado 

ao redor da Edificação)  

( )  ( )  ( )  

5.2. Matérias de acabamentos/ revestimentos 

(Área gramada).  

( )  ( )  ( )  

6. Vãos e Esquadrias.  

6.1. Peças do enquadramento (cercadura dos 

vãos).  

( )  ( )  ( )  

6.2. Peças de fechamentos dos vãos e 

ferragens.  

( )  ( )  ( )  

7. Balcões, Sacadas, Grades, Escadas e Guarda-Copos.  

7.1. Peças estruturais e de acabamento/ 

revestimento (Gradeamento metálico com 

Portão).  

( )  ( )  ( )  

8. Instalações Prediais.  

8.1. Hidráulicas e sanitárias (água fria, água 

quente e esgoto sanitário).  

( )  ( )  ( )  

8.2. Águas pluviais.  ( )  ( )  ( )  

8.3. Elétricas e eletrônicas (Sistema de Pára-

raios existente).  

( )  ( )  ( )  



 
 

 

8.4. Prevenção e combate a incêndio.  ( )  ( )  ( )  

8 8   8.5 Mecânicas (elevadores, ar condicionado 

central, ventilação mecânica, vapor e outros).  

( )  ( )  ( )  

9. Elementos Artísticos Integrados.  

9.1. Forros e seus complementos, retábulos, 

pinturas parietais, altares, azulejaria e outros.  

( )  ( )  ( )  

10. Vizinhança Imediata e Terreno da Edificação.  

1    10.1. Vizinhança e terreno (situações de riscos 

em edificações, obras, terrenos etc.).  

( )  ( )  ( )  

4. CONCLUSÃO DA AVALIAÇÃO.  

 

5. OBSERVAÇÕES.  

 

 

6. DADOS DA ÚLTIMA INTERVENÇÃO DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO  

  

7. DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA  

 

 


