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Resumo 

O Programa de Aceleração do Crescimento - Cidades Históricas (PAC-CH), política pública 

adotada pelo governo brasileiro a partir de 2009, visa a preservação do patrimônio histórico 

das cidades. Considerando que essa política foi lançada há mais de uma década e que é a 

maior política de preservação do patrimônio já adotada no Brasil, este trabalho objetiva 

analisar seus efeitos no turismo das cidades que a receberam, mais especificamente, das 

cidades com obras já concluídas. Para tanto, foi feita uma revisão bibliográfica apresentando 

a relação entre a preservação do patrimônio histórico e o turismo local, também foi 

apresentado o PAC-CH e seus objetivos e, por fim, foi estimada uma correlação entre o gasto 

com obras do PAC-CH e o número de ocupações no setor de turismo das cidades, no ano de 

2018. Os resultados apontam uma correlação positiva e moderada entre os gastos do PAC-CH 

e as ocupações de turismo. Com isso, entende-se que o PAC-CH influenciou positivamente 

no turismo das cidades que o receberam.  

Palavras-chave: PAC Cidades Históricas; Patrimônio Histórico; Turismo. 

Resumen 

El Programa de Aceleración del Crecimiento - Ciudades Históricas (PAC-CH), una política 

pública adoptada por el gobierno brasileño desde 2009, tiene como objetivo preservar el 

patrimonio histórico de las ciudades. Considerando que esta política fue lanzada hace más de 

una década y que es la mayor política de preservación patrimonial jamás adoptada en Brasil, 

este trabajo tiene como objetivo analizar sus efectos sobre el turismo en las ciudades que la 

recibieron, más específicamente, en las ciudades con obras terminadas. Por ello, se realizó 

una revisión bibliográfica presentando la relación entre la preservación del patrimonio 

histórico y el turismo local, también se presentó el PAC-CH y sus objetivos y, finalmente, se 

estimó una correlación entre el gasto en obras del PAC-CH y el número de ocupaciones en el 

sector turístico de las ciudades, en 2018. Los resultados apuntan a una correlación positiva y 

moderada entre el gasto del PAC-CH y las ocupaciones turísticas. Con esto, se entiende que 

el PAC-CH influyó positivamente en el turismo de las ciudades que lo recibieron. 

Palabras clave: PAC Ciudades Históricas; Patrimonio histórico; Turismo. 
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Abstract 

Growth Acceleration Program - Historic Cities (PAC-CH) is a public policy adopted by the 

brazilian government in 2009, aims to preserve the historical heritage of cities. Seeing that 

this policy was launched over a decade ago and that it is the largest heritage preservation 

policy ever adopted in Brazil, this paper aims to analyze its effects on tourism in cities that 

received it, more specifically, cities with completed works. Therefore, a literature review was 

carried out showing the relationship between the preservation of historical heritage and local 

tourism, the PAC-CH and its objectives were also presented and, finally, a correlation was 

estimated between the expenditure on PAC-CH works and the number of occupations in the 

tourism sector of cities, in 2018. The results show a positive and moderate correlation 

between PAC-CH spending and tourism occupations. With that, it is understood that the 

PAC-CH positively influenced the tourism of the cities that received it. 

Keywords: PAC Historic Cities; Historic Heritage; Tourism. 

 

1. Introdução 

O patrimônio histórico e cultural de uma sociedade é de fundamental importância para a 

preservação da sua identidade e história. Os estudos sobre as formas de preservação desse 

patrimônio têm sido frequentes nos últimos anos, recebendo contribuições de áreas como 

Sociologia, Antropologia e Comunicação, embora fossem, anteriormente, restritos ao campo 

da História (BISPO, 2011). As ações de preservação do patrimônio histórico envolvem o uso 

de políticas públicas, como, por exemplo, o programa Monumenta (2000) e o PAC Cidades 

Históricas (2009), ambos criados pelo governo federal com o objetivo de manter e preservar 

o patrimônio histórico de diversas cidades brasileiras. 

Dentre os trabalhos mais recentes destaca-se o estudo de Bispo (2011), no qual a autora 

analisou as políticas públicas adotadas pelo governo brasileiro para a preservação de bens 

culturais. O trabalho de Leal (2016) discute os efeitos da industrialização, políticas 

desenvolvimentistas e crescimento urbano sobre as políticas de preservação patrimonial no 

Brasil a partir da década de 1960. Araújo, Daibert e Fridman (2019) discutem a relação entre 

políticas públicas e território, a partir de três programas de preservação do patrimônio: 

Programa Integrado de Reconstrução das Cidades Históricas; Programa Monumenta e PAC 

Cidades Históricas.  

Outro trabalho de grande importância é o de Cardoso et al. (2011), que enfatiza as ações do 

BNDES na preservação do patrimônio histórico brasileiro. Destaca-se que, a partir do PAC 
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Cidades Históricas, as políticas públicas direcionadas para a preservação do patrimônio 

passaram de uma abordagem preservacionista para, além disso, buscar a geração de 

desenvolvimento. Por fim, os trabalhos de Talamini (2015), Silva et al. (2015) e Pretto Neto, 

Serres e Silva (2021) trazem análises de como a preservação do patrimônio histórico pode 

afetar positivamente o turismo da região.  

Apesar de alguns trabalhos construírem a ideia de que a preservação do patrimônio histórico 

pode influenciar no crescimento do turismo local e, consequentemente, no desenvolvimento 

econômico, existe uma lacuna no que se refere à análise dessa relação especificamente para o 

PAC Cidades Históricas. Assim, o presente trabalho visa responder à seguinte questão: o 

PAC Cidades Históricas, política pública adotada a partir de 2009 para a preservação do 

patrimônio histórico brasileiro, contribuiu para o crescimento do turismo local?  

Portanto, o objetivo deste estudo é analisar os efeitos do PAC Cidades Históricas no turismo 

local das cidades que o receberam, considerando como os investimentos em obras concluídas 

até o ano de 2018
3
 podem ter influenciado nas ocupações de turismo dessas cidades. O 

diferencial deste estudo é a realização de análise quantitativa para avaliar os resultados desta 

política de preservação do patrimônio histórico, visto que teve início há mais de uma década.  

Para tanto, são trazidas as definições, do ponto de vista de diversos autores, dos conceitos 

importantes para o entendimento da relação entre a preservação do patrimônio histórico e o 

turismo local. Também são apresentadas as principais políticas públicas adotadas no Brasil 

para a preservação do patrimônio histórico, com ênfase no PAC Cidades Históricas, que 

recebeu o maior investimento da história do governo federal nessa área. Por fim, são 

estimadas as correlações entre os gastos com a preservação do patrimônio na referida política 

e seus efeitos nas ocupações de turismo das cidades. 

Dadas as constantes transformações do mundo globalizado, a industrialização e as dinâmicas 

populacionais, a preservação do patrimônio cultural de uma sociedade se faz necessária para 

a conservação da sua história. Diante disso, o governo brasileiro tem adotado políticas, ao 

                                                
3
 Foram consideradas apenas as cidades com obras concluídas devido à disponibilidade de dados. São elas: 

Marechal Deodoro (AL), Penedo (AL), Manaus (AM), Salvador (BA), Aracati (CE), Sobral (CE), Goiânia 

(GO), Goiás (GO), São Luís (MA), Congonhas (MG), Diamantina (MG), Ouro Preto (MG), Corumbá (MS), 

Cuiabá (MT), Belém (PA), João Pessoa (PB), Vassouras (RJ), Rio de Janeiro (RJ), Natal (RN), Jaguarão (RS), 

Aracaju (SE), Iguape (SP) e Santo André (SP).  
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longo das décadas, com o objetivo de preservar essas identidades culturais. Por outro lado, há 

a recorrente preocupação com o crescimento econômico do país e, considerando que o setor 

de turismo tem participação na economia local através da geração de emprego e renda, este 

estudo traz uma importante contribuição ao apresentar resultados de uma política de 

preservação do patrimônio cultural, que pode levar à reflexão da importância dessas políticas 

e à elaboração de novas políticas públicas. 

 

2. Patrimônio Histórico e Turismo: Conceitos e Relações 

Para compreender como as políticas públicas de preservação do patrimônio histórico podem 

influenciar nas ocupações de turismo das cidades, faz-se necessário, inicialmente, estabelecer 

alguns conceitos. O patrimônio cultural, conforme definido na Conferência Geral da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (1972), corresponde aos 

monumentos, conjuntos de construções e obras do homem que possuam valor universal 

excepcional para a história, arte, identidade e antropologia de um povo ou uma sociedade.  

De acordo com Tomaz (2010), estudar o patrimônio cultural é fundamental para que os 

grupos sociais possam valorizar e manter em memória as suas tradições e costumes em 

determinado tempo. Para o autor, o patrimônio abrange, de forma geral, três categorias:  

A primeira engloba os elementos pertencentes à natureza, ao meio ambiente; a 

segunda refere-se ao conhecimento, às técnicas, ao saber e ao saber-fazer; e a 

terceira trata mais objetivamente do patrimônio histórico, que reúne em si toda a 

sorte de coisas, artefatos e construções resultantes da relação entre o homem e o 

meio ambiente e do saber-fazer humano, ou seja, tudo aquilo que é produzido pelo 

homem ao transformar os elementos da natureza, adequando-os ao seu bem-estar 

(TOMAZ, 2010, p.3).  

 

O patrimônio, portanto, está além dos objetos, edificações e documentos – ele compreende os 

diversos processos sociais de um grupo de pessoas. Preservar a memória de um povo implica 

em dar importância às relações sociais deste povo, preservando tanto os ambientes de 

convívio desses indivíduos quanto as suas ações quotidianas (TOMAZ, 2010). Nesse sentido, 

Silva et al. (2018) ressaltam que o patrimônio cultural corresponde ao que a própria 

sociedade escolhe para representar a sua identidade, bem como o seu valor e significado 

reconhecido por seus integrantes.  
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Muitas vezes, a ideia da preservação histórica é lembrada apenas como a conservação de 

edificações e relíquias. Contudo, a preservação engloba também a história percorrida pela 

sociedade, que merece ser lembrada mesmo durante seus períodos de transformação. “A 

preservação de bens patrimoniais deve ter por finalidade conservar traços da vida comum, 

quotidiana, e mostrar como vivia a sociedade em determinada época” (TOMAZ, 2010, p.5).  

Para Canclini (1994), o conceito de patrimônio histórico muda conforme as épocas, sendo 

transformado pela urbanização, industrialização, surgimento de indústrias culturais e 

atividades turísticas. Embora esses elementos já tenham sido vistos como prejudiciais à 

preservação do patrimônio histórico, eles podem ser considerados como fatores que 

propiciam essa preservação, pois contribuem para novas formas de difusão da cultura de um 

grupo ou sociedade. O autor ressalta que a globalização e o fenômeno migratório propiciam 

que as pessoas levem suas tradições e valores culturais para outros lugares. 

A partir dessas definições, entende-se como patrimônio histórico/cultural todas as 

construções humanas que representem os valores e tradições de uma determinada sociedade 

em determinado período de tempo. Tem-se a ideia de que a identidade e os valores desses 

grupos sociais devem ser lembrados e respeitados, considerando até mesmo aspectos de sua 

vida comum. Também entende-se que a noção de patrimônio pode variar ao longo do tempo, 

conforme mudam as sociedades e acontecem transformações no mundo que, inclusive, geram 

novos meios de difundir a cultura de um povo para outros lugares.  

Quanto ao turismo, Moragas (1994) afirma que um produto turístico é composto pelos 

seguintes fatores: imagem, acessibilidade, serviços, preços e atrações. A qualidade da 

experiência turística não depende somente conservação do patrimônio, mas sim de uma 

combinação de todos esses itens. O autor ressalta que o passado de um determinado local 

pode se tornar um importante produto turístico. Considerando os diferentes contextos locais, 

“vender o passado” pode ser uma das mais rentáveis atividades econômicas do setor de 

turismo.  

Embora o turismo geralmente não seja uma prioridade dos governos locais, seu 

desenvolvimento pode significar um incremento na economia local. Ao transformar o 

patrimônio em um meio de atividades turísticas, é possível gerar emprego e renda através 

dele. Para que isso aconteça, é necessário pensar o patrimônio de forma a reforçar cada vez 
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mais a sua “imagem patrimonial”, a história que carrega. Essa valorização é percebida pelo 

turista e, assim como nas demais atividades econômicas, o turismo patrimonial deve criar e 

manter mercados consumidores (MORAGAS, 1994).  

Figueiredo (2005) ressalta que o turismo vem se tornando uma importante atividade 

econômica, pois gera empregos, renda e representações culturais em todo o mundo. A 

globalização, por um lado, facilita o acesso ao turismo pela expansão dos meios de 

comunicação e de transportes, contudo, também gera uma maior concorrência dentro do setor 

turístico, pois as pessoas têm acesso às informações dos locais e podem fazer comparações. A 

comunicação, portanto, tem um papel fundamental em mostrar os patrimônios como atrações 

singulares, e isso incita a visitação turística nesses locais.  

Nesse sentido, Silva (2000) afirma que não há como negar a existência de um relacionamento 

entre patrimônio e turismo. Contudo, para que ambos “convivam” numa perspectiva de 

geração de renda e desenvolvimento social, é necessário que o turismo se utilize do 

patrimônio visando a sua preservação. A autora destaca que uma boa gestão do patrimônio 

cultural junto ao turismo envolve a participação de várias instituições sociais e uma formação 

adequada para os técnicos que irão gerir esse patrimônio. Nesse compasso, Talamini (2015) 

ressalta que as atividades turísticas realizadas em locais de patrimônio histórico devem ser 

bem produzidas, levando uma experiência real ao turista e, principalmente, devem ser 

compatíveis com a preservação dos bens.  

Portanto, a preservação do patrimônio histórico das cidades pode ter influências positivas no 

turismo local, gerando renda e mais ocupações no setor. Essa relação entre patrimônio 

histórico e turismo pode ser percebida em dois exemplos apresentados por Cardoso et al. 

(2011): as cidades de Quito no Equador e Barcelona na Espanha. O centro histórico de Quito 

começou a sofrer degradação no século XX, que foi intensificada pelo terremoto de 1987 e o 

aumento das atividades informais e ilegais no local, gerando problemas de segurança e 

descaracterização da área como uma área de visitação. Ao final do século XX algumas ações 

foram tomadas para a revitalização do centro histórico e o incentivo à realização de 

atividades comerciais e turísticas no local. Como resultado dessa revitalização, houve 

melhoria da segurança e mobilidade no centro histórico, e a realocação das atividades 
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informais mudou radicalmente a percepção do local, que passou a ser valorizado e se tornou, 

novamente, um espaço turístico (CARDOSO et al., 2011). 

Já em Barcelona, as atividades industriais iniciadas no século XVIII geraram grande 

degradação do seu patrimônio cultural, com destaque para a sua zona portuária. Apesar disso, 

Barcelona foi escolhida para sediar as Olimpíadas de 1992 e, com isso, um projeto de 

recuperação urbana se iniciou em 1989. Esse projeto tinha como foco a despoluição das 

águas devido às atividades industriais e a reconstrução da zona portuária. Outros patrimônios 

antigos da cidade também foram revitalizados, o que transformou Barcelona em uma grande 

metrópole turística da Europa. O objetivo, além de preparar a cidade para receber as 

Olimpíadas, incluía também a transformação urbana, a fim de melhorar a qualidade de vida 

da população. Com isso, os autores afirmam que essas intervenções nas áreas urbanas, 

quando bem estruturadas, geram crescimento econômico para a região (CARDOSO et al., 

2011).  

Assim, em ambos os casos percebe-se uma resposta positiva da preservação do patrimônio 

histórico no turismo local. Ambas as cidades, após tantos anos, continuam sendo atrações 

turísticas para visitantes de todo o mundo. Com as atividades de comércio e serviços 

decorrentes do turismo, o crescimento econômico é viabilizado nessas localidades. Na 

sequência do texto, são apresentados alguns eventos que marcaram a compreensão da 

importância da preservação do patrimônio histórico, nacional e internacionalmente. 

 

2.1. Marcos da Preservação do Patrimônio Histórico no Mundo e no Brasil 

Os processos de transformação vivenciados pelas sociedades, como os movimentos 

migratórios, provocaram a deterioração da conservação dos imóveis em cidades históricas, 

especialmente nas áreas centrais (CARDOSO et al., 2011). Além dos processos de 

transformação das sociedades, Leal (2016) destaca a Convenção para Proteção de Bens 

Culturais em Caso de Conflito Armado, que ocorreu em 1954, onde foram discutidos os 

danos causados pela ocorrência das guerras ao patrimônio cultural. A autora cita alguns 

eventos que ocorreram na década de 1960, partindo dessa preocupação com a preservação do 

patrimônio dos países: 
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A Recomendação de Paris relativa à salvaguarda da beleza e do caráter das 

paisagens e sítios, de 1962, promovida pela Unesco; as Normas de Quito, 

elaboradas no âmbito da Organização dos Estados Americanos, na Reunião sobre 

conservação e utilização de monumentos e sítios de interesse histórico e artístico, 

em 1967; e a Recomendação de Paris sobre a conservação dos bens culturais 

ameaçados pela execução de obras públicas ou privadas, resultado da 15ª 

Conferência Geral da Unesco, de novembro de 1968 (LEAL, 2016, p.102). 

 

O documento elaborado na Conferência Geral da UNESCO, em 1962, enfatizou a 

preservação das paisagens e sítios frente aos perigos causados pela aceleração do crescimento 

dos países, fosse esta por meio do crescimento dos centros urbanos, ou pelas grandes obras e 

expansão das instalações e equipamentos industriais. Chamou-se a atenção para questões 

como poluição do ar e da água, desmatamento e descarte do lixo industrial (LEAL, 2016).  

As Normas de Quito, de 1967, propunham conciliar a modernização industrial dos países 

com a preservação dos monumentos e riquezas naturais dos países, por meio da valorização 

econômica do próprio patrimônio. Já a Recomendação de Paris, de 1968, enfatizou a 

preocupação com a preservação do patrimônio frente a obras públicas ou privadas. Além 

disso, propôs-se a relação entre desenvolvimento econômico e preservação do patrimônio 

histórico, entendendo que ambos são responsabilidade dos governos e fundamentais para o 

bem-estar da população, embora essa relação possa ser, muitas vezes, conflituosa. Essa 

harmonização se daria pela valorização do patrimônio histórico e sua apropriação por meio 

de atividades turísticas (LEAL, 2016). 

A Convenção da UNESCO para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural, foi 

criada em 1972 com o objetivo de repensar os projetos de desenvolvimento econômico que 

vinham trazendo danos ao patrimônio das cidades. Em 1986, ocorreu outro marco importante 

como reação às perdas culturais e sociais nessas sociedades: a Carta (Recomendação) 

Internacional acerca da Salvaguarda das Cidades Históricas, que definiu “os princípios, 

objetivos, métodos e instrumentos de ação apropriados para salvaguardar a qualidade das 

cidades históricas, favorecer a vida em comunidade e perpetuar o conjunto de bens existentes 

que constituíam a memória local” (CARDOSO et al., 2011, p.358).  

A partir dessas ações, os patrimônios históricos passaram a ser entendidos como parte 

necessária das políticas de desenvolvimento econômico e social. O comprometimento dos 

cidadãos também passou a ser visto como fundamental para a manutenção desse patrimônio. 
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Cardoso et al. (2011) ressaltam a importância da participação das três esferas do poder nesse 

processo de revitalização e manutenção do patrimônio, enfatizando que a diversidade de 

atores sociais facilita o diagnóstico de problemas nessas regiões.  

A relação entre a preservação do patrimônio histórico e o crescimento econômico foi 

conflituosa durante determinado período, quando acreditava-se que o crescimento das cidades 

prejudicava a preservação do patrimônio histórico dessas cidades. Contudo, a partir dos 

marcos citados anteriormente, passou-se a estabelecer uma relação harmoniosa entre esses 

dois conceitos, em que, de acordo com Cardoso et al. (2011), a preservação do patrimônio 

histórico pode gerar o crescimento econômico através de atividades econômicas que gerem 

emprego e renda, bem como por meio do turismo.  

Com relação ao Brasil, Leal (2016) enfatiza a importância do governo de Juscelino 

Kubistchek (1955-1961) para a aceleração da industrialização no país, bem como pela 

tentativa da construção de uma identidade nacional. Contudo, esse movimento 

desenvolvimentista parecia ameaçar as expectativas de preservação do patrimônio histórico 

nacional. A autora afirma que a década de 1960 ficou marcada no Brasil pela tentativa de 

relacionar desenvolvimento, urbanização e industrialização com a preservação do patrimônio.  

Assim, houve uma tentativa de relacionar valor cultural e valor econômico. A Diretoria do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN) teve papel fundamental nesse período ao 

estreitar laços com a UNESCO. Estas duas instituições estabeleceram um acordo de 

cooperação técnica, através do qual a UNESCO promoveu várias missões de peritos no 

Brasil, com o objetivo de avaliar as questões relativas à preservação do patrimônio e pensar 

soluções. Havia uma preocupação com a manutenção da identidade histórica patrimonial do 

Brasil frente aos avanços industriais e desenvolvimentistas (LEAL, 2016)
4
.  

A cooperação entre a UNESCO e a DPHAN conseguiu estabelecer diretrizes que 

compatibilizavam patrimônio e crescimento econômico, sendo o turismo fundamental para 

essa relação. Apesar disso, desde o final da década de 1950 a preservação do patrimônio já 

vinha sendo ameaçada, “entre outras razões, pelas verbas escassas ao campo da cultura, da 

                                                
4
 Para maior compreensão sobre a cooperação e as missões entre UNESCO e DPHAN, vide Leal (2016). 
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construção maciça de rodovias, da crescente urbanização e consequente crescimento 

vertiginoso das cidades” (LEAL, 2016, p.115).  

Diante do exposto até aqui, entende-se a relação entre a preservação do patrimônio histórico e 

o turismo. Sendo o patrimônio um atrativo para atividades turísticas, sua preservação é 

fundamental tanto para manter a identidade histórica do local quanto para fortalecer o turismo 

local, gerando emprego e renda nesse setor. Além disso, entende-se que a preocupação com a 

preservação do patrimônio histórico mundial foi alvo de diversos eventos e discussões nas 

últimas décadas, e que o Brasil, com destaque para o trabalho da DPHAN, também passou a 

dar importância para o tema.  

 

3. Políticas Públicas de Preservação do Patrimônio Histórico Brasileiro 

Os debates acerca da preservação do patrimônio histórico brasileiro tiveram início, segundo 

Tomaz (2010), a partir da década de 1920. Nesse período, percebeu-se a falta de preservação 

dos bens históricos, o descaso com as cidades históricas e, consequentemente, com a história 

contada por esses bens. Esses debates marcaram o início de uma preocupação do governo 

com as instituições culturais nacionais, especialmente quanto à imagem de país civilizado que 

se desejava transmitir.  

Contudo, Bispo (2011) afirma que as primeiras ações do governo brasileiro nesse sentido 

vieram apenas a partir da década de 1930, em que o país passava de um modelo agrário-

exportador para urbano-industrial. Durante o governo de Getúlio Vargas (1930-1945) 

ocorreram muitas ações na área da cultura que resultaram em políticas públicas. Em 1930, 

Vargas criou o Ministério da Educação e Saúde (MES) que, posteriormente, teve como chefe 

Gustavo Capanema. Ele convidou para o ministério “Mário de Andrade, Carlos Drummond 

de Andrade, Heitor Villa-Lobos, Manuel Bandeira, dentre outros. E a característica mais 

marcante de seu mandato foi que ele fez com que houvesse ‘um processo de construção 

institucional do campo cultural’” (BISPO, 2011, pp.99-100).  

A primeira legislação do MES no campo da cultura veio em 1931, com a criação do 

Departamento Nacional de Ensino, que se tornou o órgão responsável por museus, bibliotecas 

e escolas de arte (BISPO, 2011). Em 1934, o Brasil teve pela primeira vez a noção jurídica de 
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patrimônio histórico e artístico, através do artigo 10 da Constituição, que tinha por objetivo 

responsabilizar os governos pela preservação do patrimônio: “Art 10 - Compete 

concorrentemente à União e aos Estados: III - proteger as belezas naturais e os monumentos 

de valor histórico ou artístico, podendo impedir a evasão de obras de arte” (TOMAZ, 2010, 

p.8). As constituições posteriores reafirmam essa noção. 

Em nível municipal, em 1935, foi criada a primeira política efetiva no campo da cultura: a 

criação do Departamento de Cultura e Recreação da Cidade de São Paulo, que tinha por 

objetivo fazer do setor cultural em um elemento humanizador. Este Departamento foi 

chefiado por Mário de Andrade que, em 1936, elaborou o anteprojeto para a criação do 

Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN)
5
, órgão que seria responsável 

por gerenciar a conservação, restauração e propagação do patrimônio artístico brasileiro. O 

SPHAN foi criado em 13 de janeiro de 1937. No mesmo ano foi criado o Decreto-Lei de 

n.º25
6
, para organizar os serviços de proteção ao patrimônio cultural (BISPO, 2011).  

Segundo Bispo (2011), entre os anos 1946 e 1960, houve grande crescimento da indústria 

cultural no Brasil, contudo, o Estado pouco participou na criação ou fomento de políticas 

públicas nessa área. Já a partir da década de 1960, com a ditadura militar, as políticas 

adotadas em relação à cultura podem ser classificadas em três diretrizes: em um primeiro 

momento, a centralização no Conselho Federal de Cultura; em seguida, objetivando uma 

maior institucionalização na área, houve a criação e reformulação de uma estrutura pública e; 

por fim, a presença efetiva das instituições que surgiram em períodos anteriores.  

Acerca do período da ditadura militar no Brasil, Araújo, Daibert e Fridman (2019) afirmam 

que a preservação do patrimônio histórico foi incluída na área cultural do Plano Decenal 

(1967-1976). Além disso, o Programa Estratégico de Desenvolvimento (PED), adotado nos 

anos 1968-1970, trazia a expectativa de redução dos efeitos negativos da urbanização. Dentre 

as ações do governo no período, destaca-se:  

Ao reconhecer o turismo como uma “indústria nacional” que deveria ser fomentada 

para o desenvolvimento econômico, o governo institucionalizou o Sistema Nacional 

de Turismo. (...) Os bens culturais como âncoras para a oferta turística das cidades 

                                                
5
 Mais tarde, o SPHAN se tornou a Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (DPHAN) e, depois, 

o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), que ainda está em atividade. 
6
 O Decreto-Lei de n.º 25 ainda está em vigência, com poucas alterações.  
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produziriam renda para a região e para o país (ARAÚJO; DAIBERT; FRIDMAN, 

2019, p.623).  
 

O turismo também foi incluído no I Plano Nacional do Desenvolvimento (PND), buscando 

incentivar as atividades turísticas nacionais. Nesse contexto, o governo buscava aceitação da 

população, sendo um dos meios a tentativa de redução da pobreza, especialmente na região 

Nordeste. Assim, surgiu o Programa Integrado de Reconstrução das Cidades Históricas 

(PCH), que tinha por objetivo defender os “monumentos considerados referenciais dos 

chamados ciclos da cana-de-açúcar, do couro e do algodão na região nordestina. E o estoque 

patrimonial de seus museus abertos (...), ao desempenharem a função de ativo financeiro, 

produziriam renda por meio do turismo” (ARAÚJO; DAIBERT; FRIDMAN, 2019, p.625). 

Nessa primeira fase do PCH, contudo, o objetivo de integração regional não foi alcançado. 

Em 1975 houve a segunda fase do PCH, após da inclusão dos estados Minas Gerais, Rio de 

Janeiro e Espírito Santo, que logo se estendeu para todo o Brasil. Quanto aos resultados, até 

1979 foram investidos US$ 17,3 milhões, com propostas concentradas na conservação de 

monumentos e edificações. Contudo, os recursos foram distribuídos de forma desigual entre 

as regiões e, embora possa ter reduzido a miséria no Nordeste, o objetivo de superar os 

desequilíbrios regionais através do patrimônio não foi alcançado (ARAÚJO; DAIBERT; 

FRIDMAN, 2019). 

A participação do Estado na área cultural foi reduzida nas décadas de 1980 e 1990 (BISPO, 

2011). Ao final do século, no ano de 1999, foi elaborado o Monumenta: Programa de 

Preservação do Patrimônio Histórico Urbano (1999-2010), no governo Fernando Henrique 

Cardoso (ARAÚJO; DAIBERT; FRIDMAN, 2019). O Monumenta foi financiado com 

recursos do Banco Internacional do Desenvolvimento (BID), além de recursos nacionais, 

estaduais, municipais, privados e apoio técnico da UNESCO. O objetivo do programa era 

preservar as áreas urbanas, de forma sustentável, incluindo sítios históricos, bairros ou 

cidades que possuíam número significativo de monumentos (CARDOSO et al., 2011). 

Ao final do programa, em 2010, apenas 235 obras estavam concluídas das 1500 estipuladas 

no início. Os resultados apontam melhorias na gestão do patrimônio cultural (que se tornou 

mais democrática), melhores condições de moradia para a população de baixa renda e 

manutenção de tradições. O programa também sofreu críticas, principalmente com relação a 
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não consideração das especificidades de cada localidade, enfraquecimento das instituições 

públicas e dificuldade dos municípios em preservar o patrimônio (ARAÚJO; DAIBERT; 

FRIDMAN, 2019). Essas foram algumas das ações do governo brasileiro, ao longo dos anos, 

para a preservação do patrimônio histórico nacional. O programa nacional mais recente, PAC 

Cidades Históricas, será descrito com mais detalhes a seguir.  

 

3.1. Programa de Aceleração do Crescimento: Cidades Históricas (PAC-

CH) 

O PAC-CH foi lançado em 2009, no segundo mandato de Luís Inácio Lula da Silva. O 

programa foi elaborado em parceria com o Ministério da Cultura e o IPHAN, e envolveu 

diversos outros órgãos, como: Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), ministérios do Turismo e das Cidades, Ministério Público, Universidades, Caixa 

Econômica Federal (CEF), Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Petrobras, Eletrobras, 

governos estaduais e municipais, empresas estaduais e Associação Brasileira das Cidades 

Históricas (ARAÚJO; DAIBERT; FRIDMAN, 2019; CARDOSO et al., 2011).  

De acordo com Cardoso et al. (2011), o PAC-CH teve por objetivo aprofundar e aprimorar as 

ações do Programa Monumenta, com um Plano de Ação que vai além da recuperação de 

monumentos, incluindo também o enfrentamento de problemas comuns às cidades históricas, 

promovendo o desenvolvimento local através do patrimônio cultural, por meio da integração 

entre os poderes público e privado e a sociedade civil. Nas palavras dos autores, “o PAC 

Cidades Históricas tem por objetivo a preservação do patrimônio brasileiro, valorizando a 

cultura local e promovendo o desenvolvimento econômico e social com sustentabilidade e 

qualidade de vida” (CARDOSO et al., 2011, p.372).  

As diretrizes do programa, de acordo com o IPHAN (2014), incluíram: considerar as cidades 

históricas de forma global, além da preservação dos bens históricos, os desafios de 

urbanização e desenvolvimento social; o patrimônio cultural como foco das ações; 

participação social; tentativa de integrar as políticas públicas já existentes com os programas 

de nível nacional, estadual e municipal; e estabelecer metas, prazos e objetivos factíveis.  
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As ações adotadas para alcançar estes objetivos podem ser classificadas em seis grupos: 

“requalificação urbanística; infraestrutura urbana e social; financiamento para imóveis 

privados; recuperação de monumentos e imóveis públicos; fomento às cadeias produtivas 

locais; e promoção do patrimônio cultural” (IPHAN, 2014). Araújo, Daibert e Fridman 

(2019) ressaltam que os Planos de Ação foram elaborados pelos estados e municípios, com a 

coordenação do IPHAN, e que as cidades que já possuíam um Plano Diretor que abrangesse a 

preservação do patrimônio poderiam mantê-lo e adaptá-lo ao Plano de Ação.  

Em 2009, foi feita uma chamada pública para elaboração dos Planos de Ação para os 

municípios com “sítios e conjuntos urbanos tombados em nível federal, com bens registrados 

como patrimônio imaterial, e com sítios e conjuntos urbanos em processo de tombamento em 

nível federal” (IPHAN, 2014). Com isso, foi possível estabelecer um planejamento com todas 

as esferas de governo e a sociedade civil, com ações voltadas para o patrimônio cultural.  

Os recursos orçados foram da ordem de R$ 8 bilhões para 4.386 ações, contemplando 173 

localidades em 140 cidades de 22 estados brasileiros (ARAÚJO; DAIBERT; FRIDMAN, 

2019). Os dados de 2018 apontam um investimento previsto de R$1,6 bilhão, com ações em 

44 cidades em 20 estados brasileiros. Em cinco anos, foram R$651 milhões contratados, mais 

de R$100 milhões em investimentos por ano, com 126 obras contratadas e 53 obras 

concluídas (IPHAN, 2018). 

A respeito dos resultados, Araújo, Daibert e Fridman (2019) afirmam que é um programa 

difícil de ser avaliado, visto que até então não havia sido encerrado. No início de 2018, mais 

da metade das obras não havia sido concluída ou mesmo iniciada. De acordo com Cardoso et 

al. (2011), o programa enfrentou alguns desafios como a falta de profissionais qualificados 

para trabalhar com a gestão do patrimônio. Além disso, adotar ações factíveis tanto em 

execução quanto a nível financeiro tem sido uma dificuldade, bem como a necessidade de 

passar a enxergar o setor cultural como pertencente a todas as ações governamentais.  

Apesar dessas dificuldades, Cardoso et al. (2011) afirmam que o PAC-CH gerou muitos 

avanços na compreensão e nas ações sobre o patrimônio histórico brasileiro. A partir do 

PAC-CH, o BNDES passou a incorporar a economia da cultura em suas estratégias, adotando 

uma visão de desenvolvimento proveniente da preservação do patrimônio histórico. 

Atualmente, não se tem clareza a respeito da continuidade dessa política pública. O PAC-CH 
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não foi declarado encerrado, embora as últimas informações a respeito do programa tenham 

sido publicadas em documentos do ano de 2018
7
. De acordo com dados do IPHAN (2018), 

havia um total de 58 obras concluídas em 2018, de 23 cidades, correspondendo a um gasto 

total de mais de R$ 219 milhões.  

Considerando, como apontado pela literatura, que a preservação do patrimônio histórico pode 

ser benéfica para o setor de turismo, que pode contribuir na geração de emprego e renda por 

tornar os espaços históricos mais atrativos para as atividades do turismo, pretende-se aqui 

avaliar se o PAC-CH, enquanto política de preservação, apresentou efeitos no turismo local 

das cidades cujas obras haviam sido concluídas até 2018. Esse efeito no turismo local será 

analisado por meio do número de ocupações no setor. 

 

4. Metodologia 

Trata-se de uma pesquisa exploratória de abordagem quantitativa, que tem por objetivo 

analisar se o PAC-CH teve influência no número de ocupações no setor de turismo das 

cidades com obras concluídas do programa. Para tanto, será estimada a correlação entre os 

gastos com obras do PAC-CH e o número de ocupações no turismo das cidades, ambos para 

o ano de 2018. 

 

4.1. Fonte dos Dados e Período de Análise 

As variáveis utilizadas foram: obras concluídas do PAC-CH até 2018 e número de ocupações 

no setor de turismo. Com relação às obras concluídas, os dados foram coletados em 

documento publicado pelo IPHAN, que relaciona os gastos totais das obras concluídas do 

PAC-CH no ano de 2018
8
. Ressalta-se que os valores apresentados correspondem a cada uma 

das obras concluídas, com suas respectivas cidades. Sendo assim, para esta pesquisa, os 

gastos por obras foram agregados em gastos por município, com o objetivo de viabilizar a 

                                                
7
 De acordo com as páginas do IPHAN e Governo Federal: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/235> 

<https://www.gov.br/iphan/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/programas/pac-cidades-historicas> 

Acesso em 22/10/2021. 
8
 Documento disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/235> 
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análise junto à variável de ocupações no turismo. São 58 obras concluídas agregadas em um 

total de 23 municípios de 16 Estados.  

Os dados sobre ocupações no setor de turismo foram coletados do Extrator de Dados do 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). Os dados são referentes ao mercado de 

trabalho no setor de turismo, e representam o número de ocupações no setor, em 2018. Para a 

extração dos dados, foi selecionada a divisão por municípios (sendo escolhidos os 23 

municípios com obras concluídas até o ano de 2018, conforme documento do IPHAN), e o 

número de ocupações agregadas no setor de turismo. 

Quanto ao período de análise, ressalta-se como limitador do estudo a dificuldade de obtenção 

dos dados referentes ao PAC-CH. Até o momento da elaboração deste trabalho, não há 

nenhuma base de dados que apresente todos os gastos realizados com o PAC-CH desde o seu 

início, em 2009. Sendo assim, optou-se pela utilização de um dos poucos documentos 

disponibilizados sobre o PAC-CH, que relaciona o total de gastos com obras concluídas até o 

ano de 2018. Este é também o dado mais recente disponibilizado pelo IPHAN. Devido a essa 

limitação de dados, foi escolhido somente o ano de 2018 para a análise de correlação. 

 

4.2. Coeficiente de correlação de Pearson  

A correlação de Pearson pode ser definida como “uma medida de associação linear entre 

variáveis quantitativas” (FIGUEIREDO FILHO et al., 2014, p.69). De acordo com os 

autores, essa medida não apresenta a relação de causalidade entre as variáveis, mas designa o 

quanto essas duas variáveis variam juntas. O coeficiente de correlação de Pearson, 

representado pela letra r, possui resultados entre -1 e 1, sendo -1 ≤ r ≤ 1. O valor do 

coeficiente, em módulo, indica a magnitude da correlação, enquanto o sinal indica se a 

correlação é positiva ou negativa. Dessa forma, valores mais próximos de 1 indicam maior 

correlação, valores mais próximos de 0 indicam menor correlação e um coeficiente igual a 0 

indica que não há correlação.  

Figueiredo Filho et al. (2014) apresentam a classificação da magnitude do coeficiente de 

correlação para alguns autores, sendo: 0,10 < r < 0,29 considerado fraco; 0,30 < r < 0,49 

considerado médio e r > 0,50 considerado grande, de acordo com Cohen (1998). Outra 
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classificação, de Dancey e Reidy (2006), sugere r < 0,30 como fraco; 0,40 < r < 0,60 como 

moderado e r > 0,70 como forte.  

Quanto ao ajuste do coeficiente, Martins (2014) afirma que o coeficiente de correlação pode 

ser afetado pela presença de outliers, e recomenda a utilização de diagramas de dispersão 

com os dados, antes do cálculo do coeficiente, a fim de detectá-los. Figueiredo Filho et al. 

(2014) destacam que, além da utilização dos diagramas de dispersão, essas variáveis 

destoantes podem ser identificadas através das estatísticas descritivas, devendo observar a 

magnitude do desvio-padrão em relação à média. Caso haja a percepção da presença de 

outliers na amostra, recomenda-se tratar as variáveis através da transformação para o 

logaritmo ou Box-Cox.  

Portanto, a análise proposta será feita através das estatísticas descritivas, para observar o 

comportamento das variáveis bem como a possível presença de outliers e, em seguida, será 

estimada a análise de correlação entre o gasto total com obras concluídas do PAC-CH e 

número de ocupações no setor de turismo. Os resultados são apresentados na próxima seção. 

 

5. Resultados e Discussão 

As estatísticas descritivas das variáveis gastos com obras concluídas do PAC-CH e número 

de ocupações no setor de turismo são apresentadas na tabela 1. 

Com relação à variável gasto com obras do PAC-CH, ressalta-se a grande discrepância de 

valores entre as cidades, percebida tanto pelo alto valor do desvio padrão quanto pela grande 

diferença entre os valores mínimo e máximo da amostra. Como mencionado na metodologia, 

os dados disponibilizados pelo IPHAN se referem ao gasto total por obras e esses gastos 

foram agregados por cidade. Sendo que algumas cidades possuíam mais obras que outras, é 

possível que isso justifique tamanha discrepância de valores.  

O gráfico 1 mostra os gastos do PAC-CH por cidade, em ordem decrescente. Percebe-se que 

a cidade com maior valor gasto nas obras foi Salvador (BA) e a cidade com menores gastos 

foi Vassouras (RJ).  
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Tabela 1: Estatísticas descritivas das variáveis 

Variável Obs Média Desvio Padrão Mínimo Máximo 

Gasto com Obras 23 9.537.068,00 15.374.999,68 138.839,00 62.286.997,24 

Ocupações de Turismo 23 14.259,17 31.367,94 157 15.0203 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IPHAN e IPEA. 

 

Gráfico 1: Gastos com obras concluídas do PAC-CH por cidade, em 2018 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IPHAN. 

 

Quanto às estatísticas sobre as ocupações no setor de turismo dessas cidades, assim como nos 

gastos com obras, percebe-se grande discrepância entre os valores mínimo e máximo, e 

também um elevado desvio padrão. Contudo, deve-se considerar que essas cidades possuem 

portes diferentes, sendo algumas mais conhecidas e mais visitadas como destinos turísticos.  

O gráfico 2 mostra a relação entre os gastos com obras do PAC-CH e o número de ocupações 

no setor de turismo por cidade, em 2018. Não há tendência clara entre os resultados, algumas 

cidades com menor investimento em obras do PAC-CH possuem número de ocupações no 

turismo superior ao de algumas cidades com maior investimento.  

Para estimar a correlação entre as duas variáveis, é necessário verificar se há a presença de 

outliers na amostra. Percebe-se que, para ambas as variáveis, o desvio-padrão apresentou 

altos valores, o que implica grande variabilidade em torno da média. Esse é um indício da 

presença de valores discrepantes. Portanto, os valores de ambas as variáveis foram 

transformados em logaritmo natural para evitar que as discrepâncias alterassem o resultado, 

que pode ser observado na tabela 2.  
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Gráfico 2: Relação entre gastos com obras do PAC-CH e ocupações no setor de turismo, em 2018 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IPHAN e IPEA. 

Obs: Os dados foram logaritmizados para melhor visualização gráfica.  

 

Tabela 2: Correlação entre as variáveis 

 Gasto com Obras Ocupações de Turismo 

Gasto com Obras 1.0000  

Ocupações de Turismo 0.3668 1.0000 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IPHAN e IPEA. 

 

Observa-se uma correlação positiva entre as variáveis, o que implica que os gastos com obras 

do PAC-CH influenciaram positivamente o número de ocupações no setor de turismo das 

cidades estudadas, no ano de 2018. A magnitude da correlação foi de 0,3668, valor apontado 

pela literatura como de correlação média. Assim, entende-se que há uma correlação 

significativa entre as variáveis, ou seja, que o investimento em obras do PAC-CH para 

restauração do patrimônio histórico das cidades analisadas apresentou uma influência positiva 

e significativa no número de ocupações no setor do turismo dessas cidades.  

Esses resultados se alinham aos de outros trabalhos que estudaram a relação entre 

preservação do patrimônio histórico e turismo. Talamini (2015) em seu estudo sobre o roteiro 

turístico Caminhos de Pedra, localizado em Bento Gonçalves (RS), conclui que a preservação 

dessa área está vinculada ao desenvolvimento das atividades turísticas na região. As 

atividades turísticas trouxeram uma série de benefícios para a população local, como a 
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geração de emprego e renda, valorização da cultura local, melhorias na infraestrutura e trocas 

culturais com os visitantes. Assim, a preservação do patrimônio cultural pode ser muito 

benéfica ou mesmo necessária para a sociedade. 

Pretto Neto, Serres e Silva (2021) encontraram resultados semelhantes ao analisar o impacto 

do programa Monumenta no turismo da cidade de Pelotas (RS). De acordo com os autores, as 

ações do programa Monumenta geraram impactos econômicos na cidade devido ao estímulo 

às atividades turísticas. Houve aumento do número de turistas frequentando os espaços 

patrimoniais e também do número de empréstimos para a preservação de propriedades 

privadas, além de um efeito positivo em outras atividades econômicas, como o aumento da 

frequência em restaurantes, bares e hotéis.  

Destaca-se também o já citado trabalho de Cardoso et al. (2011), que demonstrou como as 

ações de revitalização do centro cultural de Quito e da zona portuária de Barcelona geraram 

efeitos benéficos no turismo dessas cidades, que até hoje são atrações turísticas para 

visitantes de todo o mundo. Dada essa relação positiva entre a preservação do patrimônio 

histórico e o turismo, é necessário pensar nos avanços necessários nesse tipo de política.  

Silva et al. (2015), em seu estudo sobre turismo e preservação do patrimônio histórico-

cultural na cidade de Cachoeira (BA), apontam que, apesar dos esforços do poder público em 

criar ações de preservação do patrimônio histórico, ainda há muito o que ser feito. É 

necessária uma conscientização da população sobre a importância de preservar seu 

patrimônio, tanto como reflexo da sua história, quanto como um meio de fortalecer o turismo 

local, gerando desenvolvimento socioeconômico.  

Dessa forma, os resultados obtidos na correlação, assim como apontado pela literatura, 

demonstram uma relação positiva entre a preservação do patrimônio histórico e o aumento 

das atividades turísticas. Contudo, assim como apontado nos trabalhos de Araújo, Daibert e 

Fridman (2019) e de Cardoso et al. (2011), ressalta-se a limitação de dados e informações a 

respeito do PAC-CH, o que dificulta a realização de uma análise mais completa dessa 

política.  
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6. Conclusão 

Este trabalho teve por objetivo analisar se o PAC-CH influenciou no turismo local das 

cidades que receberam esta política, com os efeitos no turismo sendo mensurados pelo 

número de ocupações desse setor. Considerou-se que a preservação do patrimônio histórico, 

além de conservar a identidade e história local, possui papel importante no turismo das 

cidades, podendo levar à geração de emprego e renda no setor e, consequentemente, ao 

crescimento econômico. Por isso, políticas públicas que visem à preservação do patrimônio 

histórico são de extrema importância.  

Através da revisão de literatura, foi apresentada a relação entre a preservação do patrimônio 

histórico e o crescimento do turismo, sendo apontada por diversos autores como uma relação 

benéfica, ressaltando, contudo, a importância de uma boa gestão do patrimônio, para que as 

atividades turísticas não venham a degradá-lo. Também foram apresentadas algumas políticas 

públicas para a preservação do patrimônio adotadas no Brasil ao longo das últimas décadas, 

com ênfase no PAC-CH, que tem fortalecido a conscientização sobre a importância da 

preservação do patrimônio das cidades.  

Os resultados, por sua vez, apontaram uma correlação positiva e moderada entre os gastos 

com obras concluídas do PAC-CH, até 2018, e o número de ocupações no turismo das 

cidades no mesmo ano. Isso aponta que o PAC-CH, enquanto política pública de preservação 

do patrimônio histórico, pode ter influenciado no crescimento do turismo das cidades, já que 

influenciou positivamente no número de pessoas ocupadas nesse setor. Destaca-se que houve 

grande discrepância nos gastos com obras entre as cidades. Além disso, os resultados obtidos 

se alinharam aos de outros trabalhos que buscaram a relação entre a preservação do 

patrimônio histórico e o crescimento do turismo.  

A análise dos efeitos do PAC-CH no turismo se limitou ao ano de 2018 devido a pouca 

disponibilidade de dados. Ressalta-se que, no Brasil, os estudos relativos ao patrimônio 

histórico esbarram na falta de uma base de dados completa, que relacione os investimentos 

nesse tipo de política de forma clara. Outro ponto importante a ser destacado é a falta de 

informações atualizadas a respeito dessa política nas páginas oficiais. Não se sabe se o PAC-

CH ainda está em curso, pois as informações mais recentes são do ano de 2018.  
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Apesar das limitações, conclui-se que o PAC-CH foi uma importante política na última 

década, sendo a maior política já adotada no Brasil para a preservação do seu patrimônio 

histórico. Além do efeito positivo nas ocupações do turismo, contribuiu com a nova 

percepção da preservação do patrimônio histórico como possível geradora do 

desenvolvimento econômico e social das cidades. Contudo, até 2018, boa parte das obras não 

havia sido concluída e o programa enfrentou dificuldades de gestão e mesmo da compreensão 

do setor cultural como responsabilidade de todas as ações governamentais.  

Diante disso, sugere-se, para trabalhos futuros, estudos que busquem analisar os efeitos da 

preservação do patrimônio histórico em outras variáveis além do turismo, como o 

crescimento e desenvolvimento local, ou mesmo na percepção da sociedade sobre a 

importância do seu patrimônio. Quanto ao PAC-CH, sugere-se um maior acompanhamento 

das obras orçadas, com prazos e valores bem definidos, a fim de que essas obras de fato 

sejam concluídas. Também é importante que dados e informações sobre as obras sejam 

constantemente atualizados e apresentados com transparência, a fim de envolver toda a 

sociedade na compreensão da importância e valorização do patrimônio histórico.  
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