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RELATÓRIO TÉCNICO REFERENTE À PROPOSTA DE REQUALIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO 
TOMBADA DO YATCH TENIS CLUBE, SITUADO NA AV. OTACÍLIO NEGRAO DE LIMA, Nº 
1350 (LOTE 011Y, QUARTEIRÃO 005B, SEÇÃO 014), PERTENCENTE AO CONJUNTO 
URBANO LAGOA DA PAMPULHA, ADE PAMPULHA E CORE ZONE DO CONJUNTO 
MODERNO PROTEGIDO PELA UNESCO. 
 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Em julho de 2016, o Conjunto Moderno da Pampulha foi reconhecido pela UNESCO (Organização 

das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) como Patrimônio Cultural da 

Humanidade, na categoria Paisagem Cultural. O processo de candidatura do bem foi direcionado 

para apresentá-lo como um conjunto urbano exemplar da arquitetura moderna. No entanto, a 

avaliação e interpretação do ICOMOS (Conselho Internacional de Monumentos e Sítios), o 

Conjunto Moderno da Pampulha se configura como uma paisagem cultural e assim o bem foi 

inscrito.  

De acordo com o Plano de Gestão e Monitoramento, desenvolvido na época da candidatura, em 

sua Matriz de Responsabilidades, foram listadas ações a serem realizadas em curto e médio 

prazos, e ainda aquelas de caráter contínuo. As ações prioritárias foram sistematizadas em um 

Plano de Intervenção e, entre elas, apresenta-se a demolição de edificações anexas ao edifício do 

Iate Tênis Clube, em razão delas não pertencerem ao projeto original do arquiteto Oscar Niemeyer 

e de prejudicarem a visibilidade do Conjunto Moderno, sendo considerada uma ameaça à 

paisagem da Pampulha, uma vez que impacta de forma negativa em sua fruição. 

 
Imagem 01 – Perímetro da core zone e localização dos edifícios 

Fonte: Dossiê de Candidatura, 2015, p.30 

PORTAL DA ASSINATURA - Documento assinado eletronicamente, de acordo com Decreto 17.710 de 13 de Setembro de 2021
Hash da assinatura:  831952EA2950F6DB74500EBFBAF1671021003479 - Para validar o documento acesse assinaturadigital.pbh.gov.br



 

2 
 

No segundo semestre de 2022, a empresa Tempo Plural se reuniu com representantes dos 

órgãos gestores do Patrimônio Cultural, DPCA (Diretoria de Patrimônio Cultural e Arquivo 

Público), IEPHA/MG (Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais) e 

IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), para discussões relativas à proposta 

de requalificação da área do Iate, com demolição parcial dos anexos. 

Em outubro de 2022, a DPCA apresentou as seguintes diretrizes: 

- Apresentação de 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; 

- Elaboração de estudo com Plano de Visadas, mostrando o impacto do anexo do Iate, após sua 

requalificação, nas vistas a partir dos monumentos, tendo como referência a concepção projetual 

que privilegia a relação estabelecida entre os edifícios, e destes com a paisagem de entorno, 

adotada no Conjunto Moderno da Pampulha; 

- Apresentação de proposta técnica de requalificação do anexo e da piscina suspensa, segundo 

as seguintes diretrizes: demolição do segundo pavimento do anexo e requalificação do primeiro 

pavimento, com devido tratamento estético e paisagístico da estrutura remanescente de forma a 

mimetizar sua estrutura na paisagem; será expressamente vetado o uso para estacionamento de 

veículos da 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; redução da área da piscina suspensa no limite da edificação, junto à borda da 

lagoa, e/ou abaixamento do seu nível e remodelação, de modo a soltar toda a estrutura do limite 

com a água, tornando-a mais leve e possibilitando uma área de transição entre a água e a 

edificação; 

- A área de transição da lagoa para o terreno junto a primeira laje deve receber tratamento 

paisagístico de forma a seguir a coerência existente em toda a margem da orla, feita de modo 

mais suave. 

- A área da rampa de acesso à lagoa, no extremo do terreno após o anexo, deve receber 

tratamento arquitetônico e paisagístico para suavizar sua geometria e trazer diálogo com o 

paisagismo de Burle Marx. 

- Todas as fachadas das edificações não originais devem receber tratamento estético e 

paisagístico, assim como acontece no MAP, uma vez que os monumentos em volta da lagoa 

possuem vistas 360 graus, sendo todas as fachadas vistas; 

- Deve-se recuperar a 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.  
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Conforme descrito em ofício 04/2022, protocolado pela Tempo Plural, o Iate Tênis Clube é um dos 

projetos estruturantes da Pampulha, tendo a função de porta náutica da Lagoa, oferecendo uma 

infraestrutura esportiva para o polo que se criava na capital. 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, desde então, foi construindo e reformando suas instalações. O ápice 

dessas intervenções se deu em 1984 com a construção do anexo que atualmente abriga 

garagem, academia e salão de festas.  

Ainda conforme o mesmo ofício citado, o projeto do anexo não foi aprovado porque o registro do 

terreno não estava conforme, mas existe uma menção à prefeitura na placa de inauguração, além 

da participação do prefeito à época, na solenidade de abertura do prédio. A obra foi contestada 

por Oscar Niemeyer e por parcela da sociedade mais comprometida com a preservação, mas a 

questão não se resolveu até que, após a titulação do Conjunto Moderno da Pampulha como 

Patrimônio Mundial em 2016, foi solicitado uma resolução imediata. 

Considerando que, segundo a Tempo Plural, há dúvidas quanto à posse da gleba de 

aproximadamente 4.000m² onde se instalam dois terços do anexo, além da Prefeitura de Belo 

Horizonte não ter se posicionado ao longo dos anos sobre a edificação, a questão segue sob 

processo judicial, não tendo previsão de solução.  

Assim, a Prefeitura solicitou o desenvolvimento de estudo de viabilidade arquitetônica e aprovação 

em todos os órgãos envolvidos, para posterior encaminhamento à UNESCO, de forma a negociar 

a demolição, a ser substituída por proposta de requalificação. A presente proposta visa atender às 

exigências da UNESCO, assim como a negociação judicial com a PBH, buscando requalificar a 

paisagem da Pampulha. A intenção é enviar à UNESCO, no próximo relatório sobre a Pampulha, 

o resultado deste acordo. 

Assim, foi protocolado nesta Diretoria (Protocolo nº476/2022), proposta de requalificação da área 

do Iate Tênis Clube, localizado na Av. Otacílio Negrão de Lima, no 1350, pertencente ao Conjunto 

Urbano Lagoa da Pampulha.  

ANÁLISE 

A proposta apresentada parte das seguintes premissas: necessidade de demolições dos anexos 

do Iate Tênis Clube, a recuperação da paisagem e do projeto de Burle Marx para o jardim 

contíguo ao Salão Portinari, indicado no parecer final de reconhecimento do bem pela UNESCO; 

necessidade de solucionar a questão judicial com a PBH e ao mesmo tempo, possibilitar o 

funcionamento do clube, de acordo com suas demandas; requalificação do clube de forma a 

manter o seu uso original e conciliando com a requalificação da paisagem cultural protegida; 

estagnação no desenvolvimento de fontes de renda para o clube e, consequentemente, nas 

intervenções de melhorias e manutenções, devidos aos impasses em relação ao bem; retomada 
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do diálogo entre o clube e a Prefeitura de Belo Horizonte de forma a desenvolver uma proposta de 

requalificação que atenda às premissas da UNESCO, dos órgãos de patrimônio e do próprio 

clube, independentemente do litígio quanto à definição da propriedade de parte da área total 

ocupada pelo Iate; necessidade de desenvolvimento de estudo de viabilidade arquitetônica para 

aprovação em todos os órgãos envolvidos e posterior encaminhamento à UNESCO, determinado 

como premissa pela Prefeitura, para avanço das negociações. 

Como princípios projetuais: recuperação da paisagem da Pampulha, retirando as agressões 

causadas pelos anexos do Iate; recuperação dos espaços públicos e vistas/visadas para o clube e 

desde o clube; manutenção das construções existentes que possam resultar harmônicas com a 

paisagem e acréscimo de outras que sejam necessárias ao funcionamento do clube em harmonia 

com as exigências patrimoniais; qualificação da paisagem interna e ambiência do clube; 

recuperação da orla da av. Otacílio Negrão de Lima em seu encontro com o clube e no encontro 

deste com o Lago; redução de custos de execução de maneira a viabilizar o projeto. 

E como diretrizes de projeto:  

- restaurar o edifício do Salão Portinari e os jardins de Burle Marx na sua lateral direita; 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, considerando ser 

este um lugar apropriado, pois se situa abaixo do nível da av. Otacílio Negrão de Lima, aflorando 

em 80 cm em seu trecho mais alto, ocupando a maior parte dele, em sua porção superior, com 

praça pública;  

- tratar a fachada remanescente do anexo para a lagoa com a percepção e leitura de platô e não 

de edifício; 

- recuperar paisagisticamente a continuidade e a estabilidade da orla da lagoa em seu encontro 

com o clube com jardins, espécimes arbóreos e entrocamento;  

- demolição da piscina elevada por se tratar de elemento agressivo à paisagem;  

- resolver com a transparência possível o alinhamento do clube com a avenida, respeitando a 

necessária privacidade interna;  

- 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 quadras no centro;  

- retirada de todos os elementos espúrios construídos posteriormente, como castelos d’água, 

quiosques etc. e enterrar a subestação;  

- manutenção da pérgola da piscina, considerada como elemento de qualidade pelos técnicos;  
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- ampliação de área funcional semienterrada e abaixo das quadras para não se destacar 

visualmente. 

 
Imagem 02 –Vista área do clube, com marcação dos anexos impactantes 

Fonte: Protocolo no 476/2022 

No material entregue, também foi apresentado os ângulos de visadas a partir da Igrejinha da 

Pampulha, dos mirantes Bandeirantes e Niemeyer, vistas impactadas negativamente. 

A proposta demole o último pavimento do anexo maior, assim como da piscina, criando uma praça 

pública, acima do salão de festas e academia e remanejando as quadras de tênis e vestiários, 

conforme demonstrado a seguir: 

 
Imagem 03 – Planta de Demolição/Construção 

Fonte: Protocolo no 476/2022 
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Imagem 04 – Planta de Setorização 

Fonte: Protocolo no 476/2022 

 
Imagem 05 – Diagrama de Ocupação do Anexo 

Fonte: Protocolo no 476/2022 

 
 
 
 
 
 

Imagem 06 – Corte Esquemático mostrando a Praça Pública 
Fonte: Protocolo no 476/2022 

A proposta também busca recuperar a 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. 

A seguir, imagens comparativas atuais e com a proposta de requalificação. 
Situação atual 

Fonte: Protocolo no 476/2022 
Proposta 

Fonte: Protocolo no 476/2022 

 
Imagem 07 – Vista superior 

 

 
Imagem 08 – Vista superior 
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Imagem 09 – Vista superior 

 
Imagem 10 – Vista superior 

 
Imagem 11 – Vista superior 

 

 
Imagem 12 – Vista superior 

 

 
Imagem 13 – Vista parcial do anexo a partir da av. 

Otacílio Negrão de Lima 

 
Imagem 14 – Vista da praça pública a partir da av. Otacílio 

Negrão de Lima 

 
Imagem 15 – Vista atual a partir do Mirante Bandeirantes 

Fonte: Protocolo no 476/2022 
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Imagem 16 – Vista proposta a partir do Mirante Bandeirantes  

Fonte: Protocolo no 476/2022 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os prédios projetados por Niemeyer na orla da lagoa possuem todas as suas fachadas 

visualizadas, recebendo tratamento estético e paisagístico. As intervenções no Iate Clube são 

vistas em diversos pontos da lagoa, o que demonstra a mesma necessidade de esmero nas 

propostas de todas as fachadas. 

Em outubro de 2022, a DPCA enviou diretrizes para intervenções na área. A proposta 

apresentada atende às diretrizes. Assim, esta diretoria entende que a proposta é passível de 

aprovação. No entanto, salienta-se que esta aprovação indica que a proposta pode ser 

desenvolvida, necessitando ainda a 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, 

conforme apontado por esta diretoria no dossiê de tombamento municipal do conjunto, e a 

requalificação do anexo; o projeto executivo detalhado, que pode sofrer alterações durante 

análise; assim como projeto paisagístico que dialogue com o projeto de Burle Marx, mas sem 

falseamento. 

Informamos que fica expressamente vetado o uso para estacionamento de veículos da 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.  

Diante do exposto, encaminhamos o presente relatório para análise e deliberação deste Conselho 

Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte – CDPCM/BH sobre a 

proposta da nova edificação em questão. 

Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2022. 

 
 
 

Laura Beatriz Lage 
Arquiteta e Urbanista 
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