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Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural 
do Município de Belo Horizonte 

 

 

PARECER REFERENTE À ANÁLISE DA PROPOSTA DE REQUALIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO 

TOMBADA DO IATE TÊNIS CLUBE 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 

Trata o presente parecer da análise de proposta de requalificação da edificação tombada do Iate 
Tênis Clube, situado na Av. Otacílio Negrão de Lima, nº 1.350 (lote 011Y, Quarteirão 005B, Seção 
014), pertencente ao Conjunto Urbano Lagoa da Pampulha, ADE Pampulha e Conjunto Moderno 
Protegido pela UNESCO como Patrimônio Cultural da Humanidade, na categoria Paisagem Cultural. 

Este é um dos projetos estruturantes da Pampulha, tendo a função de porta náutica e esportiva da 
Lagoa. O projeto é de Oscar Niemeyer, que criou o edifício sede e as piscinas adjacentes, com 
jardins projetados por Burle Marx. O clube foi privatizado em 1961 e, em 1984, recebeu a construção 
do anexo que, atualmente, abriga garagem, academia e salão de festas. Este anexo não foi 
aprovado, tendo em vista desconformidade com o registro do terreno, e ainda foi contestado por 
Oscar Niemeyer. Com a titulação do Conjunto Moderno da Pampulha como Patrimônio Mundial, em 
2016, foi exigida a resolução desta questão, que segue sob processo judicial. 

A Prefeitura solicitou o desenvolvimento de estudo de viabilidade arquitetônica e aprovação em todos 
os órgãos envolvidos, para posterior encaminhamento à UNESCO, e, nesse sentido, a presente 
proposta de requalificação da área do Iate Tênis Clube visa atender às exigências da UNESCO, 
assim como à negociação judicial com a PBH. 

Em outubro de 2022, a Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo Público – DPCA apresentou as 
seguintes diretrizes para o local: 

- apresentar Plano Diretor de todo a área hoje ocupada pelo Clube, incluindo a restauração dos 
jardins de Burle Marx e do Salão Portinari e a requalificação do anexo; 

- apresentar proposta de requalificação do anexo e da piscina suspensa, incluindo a demolição 
do segundo pavimento do anexo e a requalificação do primeiro pavimento, com tratamento 
estético e paisagístico da estrutura remanescente e vedação de seu uso como estacionamento 
de veículos, além da redução da área da piscina suspensa no limite da edificação, junto à borda 
da lagoa, e/ou o abaixamento do seu nível e remodelação; 

- prever os tratamentos arquitetônicos e/ou paisagísticos necessários para a área de transição 
entre a lagoa e o terreno junto à primeira laje, para a área da rampa de acesso à lagoa, no 
extremo do terreno, após o anexo, e para todas as fachadas das edificações não originais; 

- prever a demolição total ou parcial dos muros e guaritas, com vistas a garantir permeabilidade 
visual para o edifício do Salão Portinari e os jardins de Burle Marx de seu entorno; 

- elaborar estudo com Plano de Visadas, após a requalificação. 

ANÁLISE: 

A proposta apresentada parte de premissas que se baseiam nas diretrizes indicadas pela DPCA, 
aliadas às necessidades de se garantir o funcionamento e manutenção do uso original do clube, de 
acordo com suas demandas, e de retomada do diálogo com a Prefeitura de Belo Horizonte, com 
vistas ao atendimento às exigências da UNESCO, dos órgãos de patrimônio e do próprio clube, 
independentemente do litígio quanto à definição da propriedade de parte da área. 

Como princípios projetuais foram considerados: a recuperação da paisagem da Pampulha, com a 
retirada das agressões causadas pelos anexos do Iate; a recuperação dos espaços públicos e das 
visadas; a manutenção das construções existentes e o acréscimo de outras necessárias ao 
funcionamento do clube, de forma harmônica com a paisagem e as exigências patrimoniais; a 
qualificação da paisagem interna e da ambiência do clube; a recuperação da orla da av. Otacílio 
Negrão de Lima em seu encontro com o clube e no encontro deste com a lagoa; e a redução de 
custos de execução, de maneira a viabilizar o projeto. 

Como diretrizes de projeto foram consideradas as seguintes: 
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- restaurar o edifício do Salão Portinari e os jardins de Burle Marx e recuperar os espaços 
públicos nas duas extremidades do clube, utilizando-os como praças abertas e mirantes; 

- manter o nível térreo do anexo para novas instalações cobertas do clube e ocupando a maior 
parte de sua porção superior com praça pública; 

- tratar a fachada remanescente do anexo para a lagoa, gerando percepção de platô e não de 
edifício; 

- recuperar, paisagisticamente, a continuidade e a estabilidade da orla da lagoa, em seu encontro 
com o clube; 

- demolir a piscina elevada; 

- resolver com transparência o alinhamento do clube com a avenida, respeitando a privacidade 
interna necessária; 

- apresentar proposta paisagística para o clube como um todo, valorizando os eixos longitudinais 
lindeiros à avenida e ao lago como áreas de circulação interna e concentrando as quadras no 
centro; 

- retirar todos os elementos espúrios construídos posteriormente, como castelos d’água e 
quiosques, dentre outros, e enterrar a subestação; 

- manter a pérgola da piscina, considerada como elemento de qualidade. 

Como resultados, foram apresentados ou indicados os seguintes, no material entregue, 
complementado por imagens comparativas entre as situações atuais e a proposta de requalificação: 

1. planos de visadas a partir da Igrejinha da Pampulha e dos mirantes Bandeirantes e Niemeyer; 

2. demolição do último pavimento do anexo maior e da piscina, criando-se uma praça pública, 
acima do salão de festas e academia, e remanejando as quadras de tênis e vestiários; 

3. recuperação da permeabilidade visual para o edifício do Salão Portinari e os jardins de Burle 
Marx de seu entorno, a partir da demolição total ou parcial dos muros e guaritas que fazem o 
fechamento do Clube na extremidade onde se situam. 

Segundo a DPCA, o material apresentado foi considerado satisfatório e passível de aprovação, 
indicando-se, com isso, que pode ser dada continuidade ao desenvolvimento da proposta, embora 
com as seguintes pendências, a serem resolvidas nos desenvolvimentos dos projetos: 

1. apresentação de um Plano Diretor de todo o perímetro hoje ocupado pelo Clube, que inclua a 
restauração dos jardins de Burle Marx e do Salão Portinari, e a requalificação do anexo; 

2. apresentação do projeto executivo detalhado, que pode sofrer alterações durante análise, 
assim como do projeto paisagístico que dialogue com o projeto de Burle Marx. 

A DPCA ressalta, ainda, o fato de se encontrar expressamente vetado o uso para estacionamento de 
veículos na área remanescente do primeiro piso do anexo, seja na primeira laje diretamente sobre a 
lagoa, em face para a lagoa, seja na segunda laje com altura compatível com a Av. Otacílio Negrão 
de Lima. 

CONCLUSÃO: 

Acompanho a manifestação apresentada pela DPCA, conforme acima citado, no sentido de 
considerar não apenas positivos, como relevantes os resultados esperados e satisfatório e passível 
de aprovação o material apresentado. Também reforço a indicação de poder ser dada continuidade 
ao desenvolvimento da proposta, que deverá contemplar o atendimento às pendências listadas. 

Salvo melhor juízo, é este o meu Parecer, que submeto à aprovação por parte deste Conselho. 

 
 

Belo Horizonte, 21 de dezembro de 2022. 
 
 

Márcia Mourão Parreira Vital 
Conselheira Representante do Executivo Municipal 
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