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Patrimônio Arqueológico

10
bens

tombados

incluindo o Parque Nacional da 
Serra da Capivara (Patrimônio Mundial), em 
São Raimundo Nonato (PI)

10
acervos

tombados

com peças arqueológicas, incluindo a Coleção 
Arqueológica Balbino de Freitas de Conchas do 
Litoral Sul, do Museu Nacional, no Rio de Janeiro (RJ)

308
instituições

de guarda e pesquisa de bens arqueológicos 
autorizadas pelo Iphan

25.892
sítios

arqueológicos

cadastrados pelo Iphan, dos quais 
15.565 georeferrenciados

inúmeros
conjuntos
tombados

com sítios arqueológicos, como o Jardim Botânico do 
Rio de Janeiro (RJ) ou o Conjunto Histórico do 
Arquipélago de Fernando de Noronha, em 
Pernambuco (PE)

12.825
projetos

de pesquisa arqueológica autorizados pelo Iphan, 
desde 1991



Patrimônio Cultural Material
dos Povos Indígenas

8
bens

tombados

incluindo os Lugares sagrados denominados 
Kamikueaká e Sagihenku, no Alto Xingu (MT)

5
igrejas

tombadas

com bens móveis ou integrados produzidos por 
indígenas, como a pia batismal da Igreja Matriz de 
São Francisco Xavier, em Niterói (RJ)

inúmeros
sítios

arqueológicos
cadastrados referenciais aos povos indígenas

5
acervos

tombados

com artefatos indígenas, incluindo o do Museu 
Paraense Emílio Goeldi, em Belém (PA), com cerca 
de 12 mil peças etnográficas



Patrimônio Cultural Material
dos Povos e Comunidades 
Tradicionais de Matriz Africana

Patrimônio Paleontológico

9
terreiros tombados
incluindo o Terreiro da Casa 
Branca Ilê Axé Iyá Nassô Oká, 
em Salvador (BA), o primeiro 
tombado pelo Iphan (1984)

2
quilombos tombados

Remanescentes do Quilombo 
do Pai Ambrósio, em Ibiá (MG), e 
a Serra da Barriga Quilombo dos 
Palmares (Patrimônio Cultural do 

Mercosul), em União dos 
Palmares (AL)

3
acervos tombados

com peças e documentos 
referentes às comunidades 

tradicionais de matriz africana, 
incluindo o do Museu Paraense 
Emílio Goeldi, em Belém (PA), 

com cerca de 593 peças

2
acervos tombados
com artefatos paleontológicos, 

como o do Museu da União dos 
Caixeiros Viajantes (atual Museu 

Educativo Gama D’Eça e Victor 
Bersani da UFSM), em Santa 

Maria (RS) 1
sítio tombados

a Floresta Fóssil do rio Poti, em 
Teresina (PI)

inúmeros
bens tombados

que são referenciais às comunidades 
tradicionais de matriz africana, como a 

Igreja do Rosário dos Pretos, em 
Salvador (BA), sede da Irmandade de 

Nossa Senhora dos Homens Pretos do 
Pelourinho, uma das primeiras 

confrarias de negros do Brasil (1685)

inúmeros
sítios arqueológicos

cadastrados referenciais às 
comunidades tradicionais de matriz 
africana, como o Sítio Arqueológico 

Cais do Valongo (Patrimônio Mundial), 
Rio de Janeiro (RJ)



1
acervo tombado

o do Museu do Trem, no Rio de 
Janeiro (RJ), com mais de mil itens, 

abrangendo equipamentos, 
utensílios, mobiliário e bens móveis, 
como a locomotiva Baroneza (1854)

17
bens tombados

 incluindo o Pátio 
ferroviário da Estrada de 
Ferro Madeira-Mamoré, 

em Porto Velho (RO)

591
bens imóveis

da extinta Rede Ferroviária 
Federal valorados, inscritos na 

Lista do Patrimônio Cultural 
Ferroviário

177
municípios

em 18 unidades da federação, 
com bens imóveis da extinta Rede 

Ferroviária Federal valorados

inúmeros
bens ferroviários

protegidos em conjuntos urbanos 
tombados, como a Estação Ferroviária 

do Conjunto, histórico, arquitetônico e 
paisagístico de Cataguases (MG)

Patrimônio Espeleológico

4
bens tombados

 incluindo a Gruta da Mangabeira, em Ituaçu (BA), que possui 
aproximadamente cinco quilômetros de extensão e enorme 

conjunto de galerias repletas de estalactites e estalagmites. Na 
sua entrada, encontra-se santuário do Sagrado Coração de Jesus, 

que é motivo de grande e permanente afluência de romeiros

Patrimônio Ferroviário

27.697
bens móveis

da extinta Rede Ferroviária 
Federal (21 Termos de 

Transferência) analisados e 
incorporados ao Iphan

142.277
bens móveis

da extinta Rede Ferroviária 
Federal (165 Termos de 

Transferência) analisados pelo 
Iphan com indicação de repasse 
para prefeituras ou organizações 

não governamentais

1.034
bens móveis

da extinta Rede Ferroviária 
Federal (59 Termos de 

Transferência) analisados pelo 
Iphan e repassados ao DNIT



41bens tombados
incluindo o Aterro do Flamengo, no Rio de Janeiro (RJ)

2 paisagens culturais

8 bens tombados
projetados pelo paisagista Roberto Burle 
Marx (1909-1994), incluindo as seis praças 
do processo Jardins de Burle Marx na 
Cidade de Recife, Recife (PE)

5 bens tombados
projetados pelo paisagista Auguste François Marie Glaziou 
(1828-1906), incluído o Campo de Santana, Rio de Janeiro (RJ)

inúmeras praças e jardins
protegidos em edifícios ou conjuntos urbanos tombados, 
como a praça Barão de Campo Belo, Vassouras (RJ) e o 
jardim da Casa de Rui Barbosa, Rio de Janeiro (RJ)

inúmeras obras
de Roberto Burle Marx protegidas em conjuntos urbanos 
tombados, como a Praça dos Cristais do Conjunto 
Urbanístico de Brasília (Patrimônio Mundial), Brasília (DF)

4 obras
de Auguste Glaziou protegidas em bens ou conjuntos urbanos tombados, como a 
Praça Getúlio Vargas no Conjunto arquitetônico e paisagístico de Nova Friburgo (RJ)

Acervo de Roberto Burle Marx
ou seja, o Sítio Roberto Burle Marx e sua coleção 
museológica e bibliográfica, no Rio de Janeiro (RJ)

Do total de bens tombado
com valor paisagístico:

Patrimônio Paisagístico
ou com Valor Paisagístico

reconhecidas internacionalmente e inscritas 
na Lista do Patrimônio Mundial: Rio de 
Janeiro, paisagens cariocas entre a 
montanha e o mar (RJ) e o Conjunto Moderno 
da Pampulha - Belo Horizonte (MG)



83 conjuntos urbanos tombados
incluindo o Conjunto arquitetônico e urbanístico de Ouro Preto 
(Patrimônio Mundial), em Ouro Preto (MG)

114 bens tombados
localizados em zonas rurais, incluindo a 
antiga Escola nº 1, em Itoupava Central, 
Blumenau (SC) - Edificações, núcleos 
urbanos e rurais relacionados com a 
imigração no Estado de Santa Catarina

cerca de 700 mil
cidadãos diretamente impactadas 
pela política de tombamento

inúmeros bens rurais
representativos dos diferentes modos de organização da 
produção agrícola e pecuária nacional, como engenhos, 
fazendas, chácaras e charqueada

Conjuntos Urbanos

32 conjuntos rurais tombados
incluindo a Fazenda Babilônia: casa e 
dependências, em Pirenópolis (GO)

Conjuntos Rurais



27 coleções ou acervos tombados
incluindo o acervo do Museu Nacional do Mar, 
em São Francisco do Sul (SC)

389 acervos protegidos
em função do tombamento de edificações, 
especialmente em igrejas e fortificações

Coleções e Acervos

milhares
de objetos protegidos pelo tombamento, como os acervos da Discoteca 
Oneyda Alvarenga (SP), do Museu Villa-Lobos (RJ), do Museu de Arte 
Contemporânea (SP), do Museu de Imagens do Inconsciente (RJ), do Museu 
de Artes e Ofícios (MG); e as coleções do Museu Lasar Segall (SP), do Museu 
de Arte Assis Chateaubriand (SP) e dos ex-votos do Santuário do Bom Jesus 
de Matozinhos (MG), entre outros

Bens Móveis ou Integrados

70 bens móveis ou integrados tombados
como a Canoa de Tolda Lusitânia, de propriedade da Sociedade 
Socioambiental do Baixo São Francisco (SE) ou o Retábulo da Igreja 
de Nossa Senhora da Vitória, em São Luís (MA)

Arquitetura Militar

57 fortificações tombadas
 (5% do total), incluindo o Forte dos Reis Magos, em Natal (RN)

8 acervos tombados
com peças militares, incluindo a Coleção de armas Sérgio Ferreira 
da Cunha (atual Museu de Armas Ferreira da Cunha), Petrópolis (RJ)



Arquitetura Religiosa

564 bens religiosos tombados
(45% do total), entre objetos de culto, conventos, templos, igrejas, 
terreiros, capelas, passos, santuários, cemitérios, entre outros

inúmeros
conjuntos urbanos tombados contêm edifícios religiosos, como a 
Sinagoga Kahal Zur Israel, localizada no Conjunto arquitetônico, 
urbanístico e paisagístico de Recife (PE)

Do total de bens religiosos tombados

564
(100%)

bens  religiosos
tombados

478

398

09

edifícios religiosos em geral (85%)

de origem Católica Apostólica Romana (71%)

terreiros de matriz africana (09%)

1 igreja Anglicana
a Igreja Episcopal de Todos 
os Santos, de Registro (SP)

1 igreja Luterana
 a Igreja Luterana do Espírito 
Santo, de Blumenau (SC)

1 templo Positivista
a Igreja Positivista do Brasil ou 
Igreja da Humanidade, Rio de 
Janeiro (RJ)

Do total de bens católicos tombados (398 = 100%)

13%
51 bens 

são identificados como jesuíticos, como a Igreja Nossa 
Senhora da Assunção e residência, de Anchieta (ES)

6%
26 bens 

são identificados como franciscanos, como a Igreja da 
Ordem Terceira de São Francisco, de João Pessoa (PB)

1%
4 bens 

são identificados como beneditinos, como o Mosteiro e 
Igreja de São Bento, do Rio de Janeiro (RJ)



Patrimônio da Imigração

Do total de bens da imigração tombados (49 = 100%)

59%
29 bens 

são identificados como alemães, incluindo a Casa 
Schmitt-Presser (Museu Comunitário Casa Schmitt-
-Presser), Novo Hamburgo/ (RS)

6%
3 bens 

são identificados como italianos, incluindo o Conjunto 
arquitetônico e urbanístico de Antônio Prado (RS), com 

47 bens tombados

27%
13 bens 

são identificados como japoneses, incluindo os Bens 
culturais da Imigração Japonesa do Vale da Ribeira, 
Registro (SP)

49
bens 

tombados

(4% do total) relacionados à processos de imigração

8%
4 bens 

são identificados como poloneses e ucranianos, incluindo 
a Igreja de São Pedro e São Paulo e a Igreja de Santo 

Estanislau, ambas em Itaiópolis (SC)

Casas natais ou relacionadas 
a Personalidades

71
bens 

tombados

(6% do total), como as casas de Cândido Portinari (Brodowski - SP), 
Casimiro de Abreu (Casimiro de Abreu - RJ), Chica da Silva (Diamantina – 
MG), Chico Mendes (Xapuri – AC), Gilberto Freire (Recife – PE) , Giuseppe 
Garibaldi (Piratini – RS), Graciliano Ramos (Palmeira dos Índios – AL), 
José Bonifácio (Rio de Janeiro – RJ), Rui Barbosa (Rio de Janeiro – RJ), 
Santos Dumont (Petrópolis – RJ), Ana Néri (Cachoeira – BA), Bento 
Gonçalves (Cristal – RS), José de Alencar (Fortaleza – CE), Joaquim 
Nabuco (Recife - PE), Gregório de Matos (Salvador – BA), entre outros



Casas de Câmara e Cadeia

25
bens 

tombados

(2% do total), como a monumental Casa de Câmara e 
Cadeia - Casa da Província de Goiás (Museu das 
Bandeiras) ou a singela Casa de Câmara e Cadeia de 
Pilar de Goiás (GO)

inúmeros
bens

protegidos

em conjuntos urbanos tombados, como a antiga 
Casa de Câmara e Cadeia de Pirenópolis (GO)

Ruínas

34
ruínas

tombadas

(3% do total), incluindo as do Povo de São Miguel: 
remanescentes e ruínas da Igreja de São Miguel 
(Patrimônio Mundial e Patrimônio Cultural do 
Mercosul), em São Miguel das Missões (RS)

contêm sítios com ruínas, como a Igreja de Nossa 
Senhora do Rosário dos Pretos no Conjunto 
arquitetônico, urbanístico e paisagístico de 
Natividade, em Natividade (TO)

inúmeros
bens

protegidos



Patrimônio Moderno

51bens imóveis tombados
incluindo o Ministério da Educação e Saúde Pública (Palácio Gustavo Capanema), no Rio de Janeiro (RJ)

16 conjuntos arquitetônicos modernos tombados
incluindo o Parque do Ibirapuera, em São Paulo (SP)

4 conjuntos urbanos tombados
incluindo o Acervo arquitetônico e urbanístico art deco 
de Goiânia (GO), o Conjunto urbanístico de Brasília 
(Patrimônio Mundial), Brasília (DF), a Vila Serra do 
Navio (AP) e o Centro histórico, arquitetônico e 
paisagístico de Cataguases (MG)

8 acervos tombados
com obras referenciais para o modernismo no 
Brasil, incluindo a Coleção Mário de Andrade 
do IEB/USP, São Paulo (SP)

Do total de bens 
modernos tombados:

24 bens tombados
projetados pelo arquiteto Oscar Niemeyer 
(1907-2012), incluindo o Museu de Arte 
Contemporânea de Niterói, Niterói (RJ)

7 conjuntos arquitetônicos tombados
projetados pelo arquiteto Oscar Niemeyer, 
incluindo o Conjunto arquitetônico da Pampulha 
(Patrimônio Mundial), Belo Horizonte (MG)

6 bens tombados
projetados pelo arquiteto Lucio Costa (1902-1998), incluindo 
o Hotel do Parque São Clemente, em Nova Friburgo (RJ)

5 bens tombados
projetados pela arquiteta Lina Bo Bardi (1914-1992), 
incluindo o Sesc Fábrica da Pompéia, São Paulo (SP)

inúmeras obras
de Lucio Costa protegidas em conjuntos urbanos tombados, como a 
Torre de Televisão e a Plataforma Rodoviária do Conjunto Urbanístico 
de Brasília (Patrimônio Mundial), Brasília (DF)

inúmeras obras
de Lina Bo Bardi protegidas em conjuntos urbanos tombados, como a Casa do Benin no Conjunto 
arquitetônico, urbanístico e paisagístico de Salvador, (Patrimônio Mundial), Salvador (BA)

inúmeras obras
de Oscar Niemeyer protegidas em conjuntos 
urbanos tombados, como o Hotel Tijuco, no 
Conjunto Arquitetônico e Paisagístico de 
Diamantina (Patrimônio Mundial), Diamantina (MG)



Antônio Francisco Lisboa, Aleijadinho

O Conjunto do Santuário de Bom Jesus de Matozinhos: conjunto 
arquitetônico, paisagístico e escultórico (Patrimônio Mundial), de 
Congonhas (MG)

4 bens imóveis
(fontes ou chafarizes atribuídos ao Aleijadinho) 
tombadas individualmente, incluindo o 
Chafariz de Marília, em Ouro Preto (MG)

14 bens inscritos
na Lista do Patrimônio Mundial, Unesco, a 
exemplo do Centro Histórico de Olinda (PE)

3 bens inscritos
na Lista do Patrimônio Cultural do Mercosul, a 
exemplo da Ponte Internacional Barão de Mauá, 
em Jaguarão (RS)

7 bens móveis
(imagens devocionais) tombadas individualmente, como a 
imagem de Nossa Senhora das Dores, do Museu de Arte 
Sacra de São Paulo (SP)

inúmeros bens móveis
incorporados à acervos protegidos

26 bens móveis ou integrados
em igrejas individualmente tombadas, como a 
imagem de Nossa Senhora da Piedade, do 
Santuário da Serra da Piedade, Caeté (MG)

Patrimônio Material
Reconhecido Internacionalmente

8 bens imóveis
(templos) tombados, incluindo a Igreja de São 
Francisco de Assis, de Ouro Preto (MG)


