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1. INTRODUÇÃO 

O Manual Físico Cultural – MFC apresentado a seguir estabelece diretrizes e ações para garantir 
a conservação e salvaguarda do patrimônio histórico, de acordo com as determinações legais 
estabelecidas pelo IPHAN e legislação brasileira no que se refere à proteção e intervenção junto 
a este patrimônio.  

Tratar os recursos físicos e culturais de determinada comunidade, são fundamentais para a 
memória e identidade da sociedade brasileira e para o desenvolvimento socioeconômico do 
país.   

Entende-se como Recursos Culturais Físicos – RCFs: 

a) Objetos móveis ou imóveis, sítios, estruturas, grupos de estruturas e características naturais 
e paisagens que têm significância arqueológica, paleontológica, histórica, arquitetônica, 
religiosa, estética, ou outra significância cultural (de interesse local, regional, nacional, ou 
internacional) podendo estar localizados em áreas urbanas ou rurais, e abaixo ou acima do 
nível do solo, ou submersos;  

b) Como fontes de valor científico e informação histórica, como bens para o desenvolvimento 
socioeconômico, e como parte integrante da identidade e práticas da cultura das pessoas.   

c) “Herança cultural”, “patrimônio cultural”, “bens culturais” ou “propriedade cultural”.   

d) Vestígios materiais remanescentes, representativos dos processos culturais que nela se 
sucederam em períodos pré-históricos e históricos, podendo apresentar, portanto, uma 
ampla abrangência temporal; e 

e) Aspectos físicos, naturais e artificiais, associados às atividades humanas, incluindo objetos 
de significância, de caráter individual ou coletivo, de valor histórico, cultural e humano. 

A Sabesp reconhece a importância de adotar políticas e práticas de salvaguarda de RCFs, como 
parte integrante dos esforços rumo ao desenvolvimento sustentável.  

Corrobora para isto, inclusive, a corrente exigência, por parte dos órgãos financiadores, de 
liberação de recursos condicionados a projetos que não causem danos diretos significativos a 
patrimônio histórico cultural da sociedade. Tal demanda requer, por parte dos proponentes, 
ações alternativas para evitar, minimizar, ou compensar riscos de impactos sobre os RCFs onde 
se encontra determinada comunidade.  

Este Manual possui interface direta com o Manual Comunicação Social – MCS e com o Manual 
de Orientação Social - MOS, especificamente para as ações de comunicação e engajamento das 
comunidades locais, além da educação ambiental pela disseminação de conhecimentos e 
sensibilização acerca da importância da conservação do patrimônio histórico. 
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2. OBJETIVOS DO MANUAL 

Esse Manual é um dos seis anexos ao Marco de Gestão Socioambiental - MGSA que é parte 
integrante para solicitação de financiamentos junto ao BM para os projetos ligados a obras de 
saneamento, e tem por finalidade prestar orientações para que empresas prestadoras de obras 
de saneamento atentem e tomem ações adequadas quanto aos possíveis aspectos físicos 
culturais envolvidos durante a realização das respectivas obras, como: 

− Encaminhar vestígios materiais encontrados durante a realização das obras para 
entidade parceira competente para a devida identificação, tratamento e providências, 
visando dar significância cultural ao mesmo e sua inserção ao patrimônio histórico, 
inclusive da comunidade local.  

− Promover a inserção cultural das comunidades beneficiadas e do conjunto de 
trabalhadores envolvidos no empreendimento, pela via do esclarecimento e 
sensibilização da preservação patrimonial em atividades voltadas para a Educação 
Patrimonial. 

− Atender à legislação brasileira e demais normativas e requisitos reconhecidos no que se 
refere à proteção e intervenção junto ao patrimônio histórico cultural. 

Trata-se de um importante instrumento para que as obras de saneamento sejam percebidas 
como uma ação positiva de intervenção em relação à preservação da cultura e história de 
determinada comunidade. 

Entende-se como intervenções de saneamento, para efeito deste Manual as obras voltadas 
para:  

a) Abastecimento de Água: nos projetos que envolvam as diversas etapas do sistema, quando 
provocarem mudança direta nas relações dos usuários com os serviços prestados. 
Necessariamente, quando ocorrer a implantação ou substituição de redes de distribuição, 
ligação domiciliar e intradomiciliar, e promovam o acesso e/ou mudanças no uso dos serviços; 

b) Esgotamento Sanitário: na implementação, substituição e recuperação de redes coletoras e 
demais componentes do sistema, como solução de tratamento, quando provocarem mudança 
direta nas relações dos usuários com os serviços prestados. Em especial, nos projetos de 
sistemas condominiais, de ligações ou instalações domiciliares e intradomiciliares e soluções 
individuais de esgotamento sanitário em localidades de baixa renda. 
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3. ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO E OUTROS REQUISITOS  

Em relação aos aspectos legais aplicáveis, a Constituição Federal – CF de 1988 preconiza a 
proteção dos patrimônios arqueológico e cultural brasileiro, sendo definido no artigo 216 que: 
constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomado 
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem, completando no 
Parágrafo V os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico e científico (BASTOS & SOUZA, 2010). 

Os artigos 24, parágrafo VII, e 30, parágrafo IX, também da Constituição Federal, estabelecem 
as competências da União, dos Estados e Municípios no que se refere à proteção, dentre outros, 
do patrimônio cultural brasileiro; e (c) normas expedidas pelo Instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional (IPHAN), órgão vinculado ao Ministério da Cultura (MinC).      

Além da CF, cabe considerar os seguintes instrumentos: 

− Decreto-Lei n. 25, de 30/11/1937, que organiza a proteção do patrimônio histórico e 
artístico nacional;  

− Lei Federal nº. 3.924, de 26/07/1961, que proíbe a destruição ou mutilação, para 
qualquer fim, da totalidade ou parte das jazidas arqueológicas, o que é considerado 
crime contra o patrimônio nacional;  

− Portaria IPHAN nº 07, de 01.12.1988, que normatiza e legaliza as ações de intervenção 
junto ao patrimônio arqueológico nacional;  

− Decreto no 3.551 (4/agosto/2000) elaborado pelo IPHAN que institui o Programa 
Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI); 

− Diretrizes do Banco Mundial/IFC aplicáveis, mais especificamente aos requisitos 
contidos no padrão de desempenho de Sustentabilidade Socioambiental da 
International Finance Corporation (IFC); 

− Recomendações e diretrizes da Convenção da Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) que trata da Proteção do Patrimônio Mundial, 
Cultural e Natural (1972); 
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4. PÚBLICOS ENVOLVIDOS 

Fazem parte do rol de públicos a serem contemplados por este manual: 

• As comunidades beneficiadas pelas intervenções de saneamento, cujos vestígios e 
outros elementos de valor histórico cultural, eventualmente detectados e resgatados 
durante as etapas das obras, deverão ser, obedecidas as questões legais e trâmites 
necessários, incorporados ao seu patrimônio cultural; 

• Os trabalhadores das construtoras responsáveis pela realização das obras, 
principalmente aquele que executam os serviços operacionais de água e esgotos, nas 
frentes de obras;  

• O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) é 
uma autarquia federal do Governo do Brasil, vinculada ao Ministério da Cultura, 
responsável pela preservação e divulgação do acervo patrimonial material e imaterial 
do país. Tem a função de defender e favorecer os bens culturais do país, proporcionando 
sua existência e usufruto para as gerações presentes e também futuras, bem como 
orientar e fiscalizar o patrimônio cultural material e imaterial, como os saberes e fazeres 
da população, as paisagens, as festas e danças folclóricas;  

• Eventuais instituições parceiras responsáveis por atividades exigidas pelo IPHAN, como 
por exemplo de guarda e pesquisa de elementos culturais encontrados, as quais devem 
ser capazes de cuidar, proteger, estudar e promover a divulgação dos mesmos, 
atendendo ao trinômio pesquisa, conservação e socialização;  

• A equipe de técnicos comunitários da Sabesp, cuja relação de confiança conquistada 
junto a comunidades dos mais diferentes tipos de perfil, configura-se em capital social 
a ser utilizado e fortalecido a cada intervenção de saneamento; e 

• A Empresa Supervisora do Projeto – ESP, que no tocante aos Recursos Culturais Físicos, 
peça chave deste Manual, tem o papel de articular os principais atores envolvidos e 
acima descritos, valendo-se de suas expertises, quanto à conservação do patrimônio 
cultural das comunidades beneficiadas por obras de saneamento. 
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5. ATRIBUIÇÕES 

Para materialização de seu papel, caberá à ESP, a título de sugestão, preparar-se para as 

seguintes ações: 

− Inteirar-se quanto ao grau de dimensão dos aspectos e impactos socioambientais 
contemplados em torno da obra a ser realizada, os quais deverão conter os RCFs e seus 
respectivos desdobramentos, de acordo com o Manual Ambiental da Construção – 
MAC; 

− Obter junto ao IPHAN as orientações e procedimentos a serem adotados pelas 
construtoras, em campo, quando da descoberta de RCFs;  

− Notificar o IPHAN quanto à descoberta de RCFs na obra, bem como, preparar respectivo 
processo para encaminhamento ao instituto; 

− Adotar ações, em conjunto com o IPHAN, que garantam a conservação e 
armazenamento de RCFs encontrados durante execução das obras, envolvendo, se 
necessário, instituição de guarda reconhecidamente capaz de manter a integridade dos 
mesmos;  

− Identificar instituições públicas ou privadas, além do IPHAN, cujas finalidades sejam 
relacionadas com a preservação ou manutenção de RCF;  

− Definir, conforme exigência de cada caso, uma estratégia a ser adotada para 
participação das partes envolvidas, levando-se em conta o papel específico de cada 
instituição.  

− Interagir com o IPHAN, levando-se em consideração a preservação e conservação da 
herança cultural e buscando a adequação das ações planejadas do projeto;      

− Produzir material para fins científicos, culturais, educacionais e meios de divulgação, 
alinhado ao Manual de Comunicação Social - MCS, para disseminar informações, com 
caráter educacional, para comunidades locais e outras partes interessadas sobre ações 
em torno dos RCFs antes, durante e pós-obra;  

− Apresentar à comunidade os resultados alcançados, buscando sua inclusão à identidade 
cultural local. O material produzido, como textos científicos, folders, coleção de 
referência e réplicas dos possíveis materiais coletados, serão apresentados ou 
divulgados junto à comunidade local; 

− Diagnosticar e mapear as realidades, os anseios e as expectativas da comunidade 
quanto à proteção, divulgação e valorização do patrimônio histórico cultural, visando a 
inclusão social e preparando para as ações de Educação Patrimonial;  

− Adotar ações de interação com a comunidade local, criando uma aproximação coletiva 
para identificar a história de vida destas pessoas, a representatividade do patrimônio 
cultural, da paisagem e de seu território para seu cotidiano, seu calendário cultural e 
educacional (Diálogo, rodas de conversa e palestras junto as comunidades, funcionários 
do empreendimento e empreendedores; Entrevistas abertas com moradores das 
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comunidades do entorno visando colher narrativas, histórias de vida e valores que 
possam ser importantes para a caracterização patrimonial local; distribuição de folhetos 
e material impresso informativo atualizados sobre as etapas de trabalho e de vestígios 
encontrados); 

− Realizar treinamentos periódicos para os empregados das construtoras, em frente de 
obras, para reconhecimento de bens de interesse que possam surgir durante estas 
atividades, bem como dos procedimentos a serem adotados; 

− Utilizar espaços oficiais de consultas públicas, exigidos e/ou utilizados quando do 
lançamento do projeto, para levantar e documentar, junto às partes interessadas, 
incluindo a comunidade local, a presença e importância de RCFs físicos na região; 

− Prever ações de monitoramento dos RCFs, as quais devem envolver a participação das 
comunidades atingidas de forma colaborativa. Os resultados de cada ciclo de 
monitoramento devem ser comunicados tempestivamente às comunidades atingidas; 

− Manter e aumentar relações sólidas e eficientes com as comunidades atingidas 
incluindo comunicação clara e expressa dos objetivos sociais envolvidos, bem como 
informação sobre os procedimentos a serem seguidos para evitar, minimizar ou 
compensar impactos adversos em RCFs;  

− Propor e acompanhar indicadores referentes aos RCFs, que podem ser a título de 
sugestão:  

� Quantidade de resgates de vestígios realizados vestígios;  

� Atendimento aos aspectos legais, exigências técnicas do IPHAN e requisitos 
reconhecidos de preservação do patrimônio histórico cultural; 

� Quantidade de comunidades inseridas culturalmente na preservação patrimonial em 
atividades voltadas para a Educação Patrimonial; 

� Número de ações de Educação Patrimonial e oficinas educativas para a comunidade 
escolar e os trabalhadores abordando os bens culturais e patrimônios locais; e 

� Número de participantes total em cada atividade de Educação Patrimonial; e 

� Treinamentos aos trabalhadores das frentes de obras etc.). 

− Apurar e divulgar resultados das ações em torno dos RCFs, com base nos indicadores 
propostos. 
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