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RESUMO
O presente artigo parte de uma breve revisão da evolução do conceito de paisagem e seus impactos
na ampliação e consolidação do conceito de patrimônio cultural como justificativa para a progressiva
incorporação de processos socioeconômicos e ações de planejamento e gestão urbanos e ambientais
nas políticas de recuperação e proteção de bens patrimoniais. Traz como exemplo dessa evolução a
experiência recente de elaboração do dossiê de candidatura do Conjunto Moderno da Pampulha a
Patrimônio Mundial, que inclui um Plano de Gestão desenvolvido segundo diretrizes da UNESCO. O
detalhamento das dimensões normativa, operacional e avaliativa do Plano de Gestão demonstra ainda
a aplicação do conceito de intervenções integradas no presente estudo de caso, com o objetivo de
garantir a coordenação das ações de proteção, com otimização de recursos, sustentabilidade ambiental
e participação cidadã.
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INTRODUÇÃO
Um dos principais desafios do planejamento urbano contemporâneo tem sido a gestão de
bens patrimoniais voltada para o desenvolvimento econômico e social. A compreensão da
dinâmica socioespacial na qual o bem cultural a ser protegido se insere tem ganhado destaque
nos estudos conduzidos por pesquisadores e repercutido nas políticas praticadas pelos
órgãos de tutela do patrimônio, na medida em que um conceito mais abrangente de patrimônio
cultural se consolida. Se anteriormente as ações preservacionistas focavam na tutela dos
bens materiais de maneira isolada, a noção de paisagem cultural permitiu a incorporação do
contexto urbano e ambiental, e da dimensão imaterial inerente à relação entre determinada
sociedade e seu território.
O presente trabalho apresenta a experiência recente da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH)
de elaboração do Plano de Gestão que integra a candidatura do Conjunto Moderno da
Pampulha à Lista do Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para Educação,
Ciência e Cultura (UNESCO). Ações de planejamento e gestão em curso foram retomadas e
novas estratégias voltadas para a recuperação da Pampulha foram propostas pelo poder
público municipal, com o objetivo de se garantir a preservação do bem candidato. Esse
esforço demandou a integração entre diversos órgãos setoriais nas três esferas de governo e
entre poder público e sociedade civil.
O Conjunto Moderno da Pampulha localiza-se em Belo Horizonte, capital do Estado de Minas
Gerais, na Região Administrativa Pampulha. A Lagoa da Pampulha, marco da paisagem local
e elemento articulador dos monumentos projetados por Oscar Niemeyer, é formada por um
barramento artificial do ribeirão Pampulha, curso de água que recebe contribuição de diversos
córregos que drenam parte do território dos municípios de Belo Horizonte e Contagem (Figura
1). Atualmente, a região enfrenta problemas ambientais e urbanísticos decorrentes do intenso
crescimento urbano que se instalou na bacia hidrográfica deste ribeirão. Sujeita a processos
de metropolização, conurbação e urbanização incompleta, a região e a bacia em particular
apresentam deficiências de saneamento, transporte e habitação, que comprometem a
paisagem e a proteção do patrimônio cultural local. A forte dinâmica imobiliária ocorrida na
última década no vetor norte da Região Metropolitana de Belo Horizonte, no qual se insere a
parte em foco da região da Pampulha, trouxe ainda mais ameaças à preservação do Conjunto
Moderno em pauta.
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Figura 1: Inserção do Conjunto Moderno da Pampulha na bacia hidrográfica do ribeirão
Pampulha

Fonte: Práxis, 2016.

PAISAGEM E PATRIMÔNIO CULTURAL
Ribeiro (2007) apresenta algumas das diferentes abordagens existentes acerca da paisagem,
a fim de suscitar uma reflexão de como esse conceito influi na identificação e preservação do
patrimônio cultural. Ele divide as abordagens dos geógrafos de língua inglesa em dois grupos:
o primeiro, representado por Carl Sauer que, no início do século XX, enfoca os aspectos
materiais (morfológicos) da paisagem e, o segundo, que surge da crítica ao trabalho do
primeiro, já nos anos 1960, e incorpora aspectos simbólicos e subjetivos à discussão. Sauer
foi fundamental para consolidar a noção de paisagem como um conceito científico, a partir
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das pesquisas conduzidas por geógrafos alemães no final do século XIX, que diferenciavam
paisagem “natural” e “cultural” considerando a ausência ou presença de transformações pela
ação antrópica respectivamente. Desconsiderava, contudo, os fatores imateriais da atividade
humana sobre a paisagem cultural, devido à impossibilidade de classificá-los e mensurá-los
segundo os métodos científicos da época, baseados no positivismo então vigente. A
“geografia humanista”, trouxe, posteriormente, os aspectos intangíveis da paisagem,
sobretudo a percepção.
Duas concepções de espaço foram, nesse contexto, fundamentais para a evolução do
conceito de paisagem. A primeira, presente em SANTOS (1997), entende o espaço e a
paisagem como um processo de acumulação, um conjunto de formas e funções em constante
transformação segundo dinâmicas socioeconômicas e as demandas sociais que lhes dão
sentido, que os animam. A segunda, também trazida pela geografia, por TUAN (1983),
introduz o conceito de lugar, como um atributo do espaço vivido que se impregna de valor
simbólico e resulta diferentes percepções a partir da experiência individual e de grupos
sociais.
Do ponto de vista do patrimônio cultural, a abordagem da paisagem esteve em segundo plano
ao longo do século XX, restrita à noção de entorno, planos e ângulos de visibilidade e pano
de fundo dos monumentos ou, por outro lado, a partir da emergência do discurso ambiental1,
relacionada à beleza cênica do ambiente natural, claramente dissociada da intervenção
humana e restrita à contemplação ou à preservação dos recursos naturais (FIGUEIREDO,
2014). Em 1972, a UNESCO estabeleceu que os bens poderiam ser inscritos na Lista do
Patrimônio Mundial como patrimônio natural ou como patrimônio cultural, a partir do valor a
eles atribuído. No Brasil, as paisagens protegidas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN) foram predominantemente aquelas planejadas, atreladas ao
paisagismo, ou ainda conjuntos arquitetônicos e urbanísticos. Já no que tange à proteção à
paisagem natural coube, na prática, à legislação ambiental federal (RIBEIRO, 2007),
principalmente a partir da classificação das unidades de conservação definidas pelas
categorias do SNUC2.
Mudanças mais efetivas foram observadas nos anos 1990, com a incorporação do conceito
de paisagem cultural, que provocou reformulações importantes na própria política de
1

Desde Estocolmo (1972), as Conferências da ONU para o Meio Ambiente são utilizadas como as principais
referências da evolução do discurso ambiental hegemônico mundiais, tendo sido o conceito de desenvolvimento
sustentável cunhado pelo relatório da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano (1987):
Relatório Bruntland ou “Nosso Futuro Comum”, e consolidado pela ECO-92 (Rio de Janeiro).
2

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Lei Federal 9985/2000), classificou-as em duas categorias:
proteção integral e desenvolvimento sustentável, sendo que na primeira enquadram-se, por exemplo, Reservas
Ecológicas, Monumentos Naturais e Parques Nacionais, e, na segunda, Florestas Nacionais e Áreas de Proteção
Ambiental.
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preservação cultural3, pois como afirma FIGUEIREDO (2014, p. 113), o conceito de paisagem
cultural:
Pressupõe a ação integrada do planejamento e gestão territoriais com
as políticas ambientais e sociais, sobretudo em suas dimensões
culturais e econômicas. Busca conjugar a política de preservação ao
processo dinâmico de desenvolvimento das cidades, o que implica
necessariamente em não impedir as mudanças, mas em direcioná-las
a favor dos patrimônios e, portanto, trabalhar na perspectiva do
desenvolvimento sustentável.
Verifica-se que há uma coincidência temporal dessa redefinição de conceitos com o
fortalecimento do planejamento ambiental no Brasil. Apesar da legislação ambiental brasileira
ter sido regulamentada no início dos anos 1980 e ratificada pela Constituição Federal de 1988,
somente nos anos 1990 políticas públicas e ações governamentais incorporaram mais
fortemente uma visão holística do território, nas quais os aspectos físicos, bióticos e
socioeconômicos passaram a ser analisados integradamente.
Na Recomendação R(95)9/1995 do Comitê de Ministros do Conselho da Europa sobre
conservação integrada de áreas de paisagens culturais como integrantes das políticas
paisagísticas4, é destacada a importância do planejamento integrado do território,
considerando o caráter multidisciplinar inerente às políticas de paisagem. Sendo assim, a
gestão deve articular os órgãos setoriais e níveis de governo pertinentes, além de envolver a
participação da comunidade local, de consultores especialistas e instituições profissionais e
empresariais. Destacam-se também recomendações de se unificarem e simplificarem as
legislações setoriais e a necessidade de revisão periódica dos instrumentos de planejamento
(FIGUEIREDO, 2014).
Cabe aqui, portanto, recuperar a diferenciação entre planejamento e gestão urbanos. Souza
(2006) ressalta que, desde a década de 1970, com a difusão global do neoliberalismo,
observa-se a intenção de banir, sobretudo na escala local, o planejamento, considerado
moroso, autoritário e tecnocrático, e substitui-lo pela gestão, tida como de conotação mais
democrática e dinâmica. Contudo, não se trata de termos intercambiáveis, mas sim de
atividades de diferentes naturezas, mas relacionadas e interdependentes. Enquanto planejar
remete ao futuro, à reflexão, previsão, simulação e ao prognóstico, a partir de um complexo
diagnóstico da situação atual, gerir está relacionado ao presente, à estratégia prática para
alcançar os objetivos planejados. Assim, não é possível abdicar de nenhum dos dois em

3

A UNESCO adotou a categoria de paisagem cultural para a inscrição de bens na Lista do Patrimônio Mundial em
1992.
4

O documento apresenta clara diferenciação de paisagem e paisagem cultural. A primeira é algo múltiplo,
complexo e geral; já as áreas de paisagem cultural são unidades homogêneas, identificadas a partir de
especificidades e valores reconhecidos como patrimônio cultural.
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qualquer escala de atuação. Souza alerta ainda que, para que ambos sejam democráticos e
comprometidos com a transformação socioespacial positiva, é necessário incorporar a
participação da comunidade do território em análise, garantindo-se autonomia individual e
coletiva nos processos decisórios.
Dessa forma, planejamento e gestão não devem ser concebidos de maneira isolada, pontual
e motivada por objetivos imediatistas. Conforme abordado por Araújo e Pinheiro (2015, p. 6),
a concepção de intervenções integradas no contexto do planejamento urbano e ambiental
“pressupõe (...) uma abordagem multidisciplinar que considera também a existência de
conflitos de interesses e a necessidade de participação social na concepção dos projetos e
na gestão das intervenções”.
Apesar do conceito de paisagem cultural basear-se na noção de sustentabilidade, segue o
desafio da gestão do conflito entre preservação e desenvolvimento, sobretudo em ambientes
dinâmicos e complexos, tais como aqueles das sociedades urbanas dos países em
desenvolvimento. “(...) ao observar as práticas mais correntes das instituições responsáveis
pelo patrimônio, constata-se que a toada dominante ainda é a da intocabilidade dos bens”
(FIGUEIREDO, 2014, p. 132).
Em busca de respostas para esse desafio, a UNESCO tem exigido, para a inscrição de bens
à Lista do Patrimônio Mundial, a apresentação de um consistente Plano de Gestão como parte
do dossiê, documento indispensável para a formalização da candidatura. A própria UNESCO
(2013, p. 4) reconhece que:
Com exigências cada vez mais amplas, a preparação das
candidaturas se tornou um processo estratégico, porém bastante
complexo, que demanda uma boa compreensão dos vários requisitos.
A participação da comunidade local no processo de candidatura é
também essencial por permitir que elas compartilhem com o Estado
parte da responsabilidade pela manutenção do bem, e deve ser
fortemente incentivada.
Segundo as diretrizes desse órgão, o conteúdo do dossiê de candidatura é constituído
basicamente (i) pela identificação e descrição do bem candidato, incluindo sua delimitação
espacial e de sua zona de amortecimento, (ii) pela justificativa da inscrição, enfatizando o
Valor Universal Excepcional do bem, (iii) e pelos aspectos ligados à proteção e gestão do
bem, que incluem análise do atual estado de conservação e dos fatores que o afetam, o Plano
de Gestão e indicadores-chave para aferição permanente do estado de conservação
(monitoramento do bem). O Plano de Gestão deve identificar os proprietários e responsáveis
pela gestão do bem, apresentar brevemente a legislação vigente e os planos elaborados
incidentes sobre o território em estudo e que se relacionam com a preservação do patrimônio
cultural, o arranjo institucional já estabelecido ou previsto para a gestão e as ações de curto
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e médio prazo ou ainda permanentes para tratar das principais deficiências identificadas.
Também devem ser considerados a infraestrutura e os serviços voltados para a recepção dos
turistas, uma vez que o reconhecimento de determinado bem cultural como patrimônio
mundial permite maior visibilidade do mesmo e, consequentemente, fomento ao turismo local.
Comparado pela UNESCO (2013, p. 5), “a um acordo entre o Estado - parte em questão e a
comunidade internacional, em que aquele se compromete a proteger e gerir um bem
identificado em seu território e esta promete oferecer apoio e assistência”, cabe ao dossiê de
candidatura ir muito além das questões de marketing urbano ou da simples catalogação dos
bens culturais valiosos, estabelecendo as condições para a viabilidade, sustentabilidade e
efetiva preservação do bem candidato, justificando-se assim, o papel protagonista
desempenhado pelo Plano de Gestão nos processos de reconhecimento de bens como
Patrimônio Mundial pela UNESCO.

O CASO DO CONJUNTO MODERNO DA PAMPULHA
O Conjunto Moderno da Pampulha integrava a lista indicativa do Brasil para o Patrimônio
Mundial desde 1996. Todavia, somente em 2012, a candidatura foi retomada pela PBH como
um compromisso de governo firmado entre a administração municipal e o IPHAN. Nessa
ocasião, foi formada uma Comissão Executiva, responsável pela elaboração do dossiê de
candidatura, cujos membros eram representantes das esferas municipal, estadual e federal
do poder público e da sociedade civil. Os trabalhos foram coordenados pela Fundação
Municipal de Cultura (FMC)5, que teve, desde o princípio dos trabalhos, amplo apoio técnico
do IPHAN. Em dezembro de 2014, a primeira versão do dossiê foi entregue à UNESCO. Após
a missão de avaliação do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS), o dossiê
foi revisado incorporando observações dos analistas e novamente enviado à UNESCO em
janeiro deste ano. Por fim, em julho, durante a 40ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial
da UNESCO, realizada em Istambul, na Turquia, o Conjunto Moderno da Pampulha obteve o
título de Patrimônio Cultural da Humanidade.
Quatro edificações projetadas pelo arquiteto Oscar Niemeyer em 1940, juntamente com os
jardins que as envolvem, de autoria do paisagista Roberto Burle Marx, esculturas, painéis e
murais de autoria de artistas modernistas contemporâneos que também integram os
monumentos, fazem parte do Conjunto: o Cassino (atual Museu de Arte da Pampulha – MAP),
a Casa do Baile (atual Centro de Referência em Urbanismo, Arquitetura e Design), o Iate Golfe
Clube (atual Iate Tênis Clube) e a Igreja de São Francisco de Assis. A paisagem do entorno

5

A Práxis Projetos e Consultoria Ltda. foi contratada pela FMC para desenvolvimento do Plano de Gestão, tendo
participado do processo de candidatura do Conjunto Moderno da Pampulha entre 2013 e 2016.
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imediato dos monumentos, com ênfase no espelho d’água e na orla da Lagoa da Pampulha,
compõe o perímetro do bem candidato - Figura 2. Apesar desse contexto, a candidatura não
se enquadrou na categoria de paisagem urbana, mas sim na de conjunto urbano.
Figura 2: Perímetro do bem candidato

Fonte: Práxis, 2016.

À primeira vista, poderíamos dizer que a paisagem foi considerada de forma secundária ou
coadjuvante. Contudo, a própria concepção do Conjunto em sua origem não permitiria tal
abordagem, uma vez que sua implantação se deu a partir da paisagem pré-existente e foi
pensada para permitir a fruição do todo (arquitetura e sítio natural integrados) pelo usuário à
medida que este se desloca no espaço (promenade) - Figura 3. O paisagismo, caracterizado
pela utilização de espécies da flora nativa de forte expressividade plástica, a integração dos
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elementos artísticos à arquitetura e aos jardins, traduzem “ (...) uma abordagem contextual
pioneira no âmbito da arquitetura moderna, em contraposição à indiferença ao contexto
circundante que não raras vezes a caracterizou, constituindo-se em referência e influenciando
nos novos caminhos da arquitetura internacional” (FMC; IPHAN, 2016, p. 17) - Figura 4. Tais
elementos foram considerados fundamentais na composição do argumento da Declaração de
Valor Universal Excepcional do bem apresentado na candidatura.
Figura 3: Croquis do Conjunto elaborado por Niemeyer

Fonte: Fundação Oscar Niemeyer, sem data.
Figura 4: Exemplo de integração entre edifícios, jardins e obras de arte (Cassino)

Autoria: Ana Karina Bernardes, 2016.

No que se refere ao contexto da candidatura ao Patrimônio Mundial, a relação do bem com
seu entorno e com sua zona de amortecimento foi tratada sob um olhar cuidadoso e de forma
4O COLÓQUIO IBERO-AMERICANO PAISAGEM CULTURAL, PATRIMÔNIO E PROJETO
Belo Horizonte, de 26 a 28 de setembro de 2016

integrada no dossiê, remetendo ao novo paradigma ensejado pelo conceito de paisagem
cultural no que se refere à gestão patrimonial.
O resgate do histórico da urbanização da região foi fundamental para compreender essa
relação. A região da Pampulha caracterizava-se, até meados da década de 1930, como uma
área predominantemente rural, cuja produção agropecuária abastecia as áreas urbanas
próximas, incluindo o centro de Belo Horizonte. Nessa ocasião, durante o governo do prefeito
Otacílio Negrão de Lima, o ribeirão Pampulha foi represado para atender à demanda
crescente por abastecimento de água, dando origem à Lagoa da Pampulha. A jusante da
barragem, foi implantado o Aeroporto da Pampulha, a fim de integrar a capital mineira às
principais cidades do Sudeste por meio da aviação civil e militar. Na década seguinte, o
prefeito Juscelino Kubitschek concebeu um complexo de lazer e turismo em volta da Lagoa
da Pampulha, a partir dos edifícios modernos projetados por Niemeyer. Os primeiros bairros
da região a serem implantados foram Bandeirantes, São Luiz, Jardim Atlântico e Braúnas,
todos eles residenciais voltados para a elite belorizontina, numa clara materialização do modo
de morar moderno (APCBH, 2011).
A zona de amortecimento foi delimitada com o propósito de proteger o bem, funcionando como
uma zona tampão em relação às pressões de desenvolvimento urbano e ambientais
atualmente em curso na região e, ao mesmo tempo, reforçar “a identidade do Conjunto
Moderno como patrimônio histórico, cultural, ambiental e paisagístico” (FMC; IPHAN, 2016, p.
40). Foram considerados para a constituição de seu perímetro os elementos essenciais à
fruição do bem, incluindo a integralidade do espelho d’água, os percursos principais e os
pontos de observação privilegiados, tais como os mirantes instalados ao longo da orla, o
relevo que conforma a bacia de contribuição direta da lagoa e o padrão de uso e ocupação
do solo na vizinhança, na qual predominam edificações horizontais, baixas densidades
construtivas, amplas áreas permeáveis, maciços de vegetação arbórea, uso residencial
unifamiliar e estabelecimentos de comércio e serviços ligados à recreação, esportes, turismo,
lazer e cultura (Figura 5).
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Figura 5: Perímetro da zona de amortecimento

Fonte: Práxis, 2016.

O Plano de Gestão, estruturado segundo três dimensões, a Normativa, a Estratégica e
Operacional e a Avaliativa, todas integradas e articuladas entre si através de um arranjo para
a gestão compartilhada do bem, teve seu ponto de partida no levantamento da legislação de
proteção do patrimônio cultural, mas também daquela urbanística e ambiental incidente sobre
a área de estudo. Verificou-se que há um complexo arcabouço legal em vigor voltado para a
preservação do Conjunto e das peculiaridades da paisagem urbana do entorno da Lagoa da
Pampulha. Apontou-se, então, como diretriz, a necessidade de compatibilizar, integrar e
simplificar o conjunto normativo levantado, através do aperfeiçoamento da sua dimensão
operacional, em vez de se propor a criação de novos ordenamentos jurídicos:
(...) a grande quantidade de órgãos responsáveis por políticas e ações
setoriais atuando sobre a área do bem candidato e zona de
amortecimento apresenta risco potencial de desinformação e
consequente fragmentação da tomada de decisões, que podem
originar ações desarticuladas sobre o território em análise. Assim, o
Plano de Gestão (...) foi elaborado a partir da necessidade de se
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estabelecer um arranjo institucional capaz de promover a gestão
compartilhada e integrada dessas ações e implementar uma instância
com capacidade de articulação e coordenação das diversas ações que
incidem sobre a área do bem candidato e zona de amortecimento
(FMC; IPHAN, 2016, p. 345).
No que se refere à tutela do patrimônio, os edifícios que compõem o Conjunto Moderno são
tombados pelas três instâncias de governo, sendo que, nas esferas estadual e municipal,
foram também estabelecidos perímetros distintos de proteção ao entorno. No âmbito
municipal, esse perímetro constitui uma categoria do sobrezoneamento em vigor: Área de
Diretrizes Especiais (ADE), definida na Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo
(LPOUS), cujos parâmetros urbanísticos são mais restritivos do que aqueles previstos na zona
em que se insere, exatamente em função da proteção do patrimônio cultural e da paisagem
urbana existentes no local. No Projeto de Lei de revisão da LPOUS vigente6, foi previsto o
ajuste do perímetro dessa ADE, denominada ADE Pampulha, exatamente para coincidi-lo
com o perímetro de entorno estabelecido pelo Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e
Artístico de Minas Geras (IEPHA).
Dentro da Dimensão Organizativa e Operacional, buscou-se, no Plano de Gestão, substituir o
complexo e moroso processo vigente de análise e aprovação de projetos de edificações
inseridas no conjunto protegido e seu entorno, através de um fluxo integrado de ações
envolvendo os três órgãos de tutela do patrimônio - FMC, IEPHA e IPHAN - sob a
coordenação do Comitê Gestor do Conjunto Moderno da Pampulha. Esse Comitê, sob
direção do IPHAN, é destinado à coordenação geral do Plano de Gestão e à articulação de
órgãos das três esferas de governo, não só daqueles de tutela do patrimônio, mas também
dos responsáveis pelo planejamento e implementação das diversas políticas setoriais, tais
como mobilidade, meio ambiente e saneamento, regulação urbana, segurança, turismo,
esporte e lazer. Ele foi instituído por meio da Portaria IPHAN 340/2015, a partir da Comissão
Executiva que havia sido criada em 2013 para retomar os trabalhos da candidatura do
Conjunto, sendo formado por 26 membros efetivos e por igual número de suplentes (Figura
6).

6

O Projeto de Lei (PL) 1749/2015, atualmente em análise pela Câmara Municipal de Belo Horizonte, revisa toda a
legislação urbanística do município, incluindo o Plano Diretor, a LPOUS, a regulamentação das ADEs e dos
instrumentos de política urbana previstos no Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257/2001). O PL foi estruturado
pela Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento Urbano (SMAPU) a partir das propostas compiladas da IV
Conferência Municipal de Política Urbana (2014).
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Figura 6: Estrutura do Comitê Gestor do Conjunto Moderno da Pampulha

Fonte: Práxis, 2016.

A Diretoria do Conjunto Moderno da Pampulha complementa o arranjo institucional
proposto no Plano de Gestão, sendo destinada à coordenação executiva na esfera local e,
portanto, foi instituída como parte da estrutura da FMC. Cabem a ela as funções técnica e
administrativa de articulação institucional e assessoria ao Comitê Gestor, ao qual devem ser
encaminhadas todas as questões que tenham interface com as demais esferas de governo
(Figura 7).
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Figura 7: Estrutura da Diretoria do Conjunto Moderno da Pampulha

Fonte: Práxis, 2016.

O Plano de Gestão do Conjunto Moderno da Pampulha também abrangeu o levantamento
dos planos, programas e projetos pré-existentes na área de estudo. De forma similar ao
levantamento do arcabouço normativo, observou-se um amplo conjunto de ações
programadas ou em desenvolvimento para promover a restauração e preservação das
edificações que compõem o bem candidato, como também para solucionar problemas
ambientais e urbanísticos em sua zona de amortecimento. Faltava-lhes, entretanto,
coordenação e integração.
No âmbito do planejamento urbano, destacam-se o Plano de Preservação do Conjunto
Urbano da Pampulha, elaborado em 2009, voltado para a recuperação, o controle e a
valorização do patrimônio ambiental e cultural desse conjunto protegido, e o Plano Diretor da
Regional Pampulha, de 2014, visando à definição de uma estrutura urbana de qualidade por
meio da aplicação dos instrumentos urbanísticos previstos no Plano Diretor Municipal. Ambos
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foram elaborados de forma participativa, a fim de levantar junto à população e aos atores
locais as deficiências e potencialidades e propor diretrizes para o desenvolvimento urbano de
forma conjunta.
No que se refere ao planejamento ambiental, foi criado em 2005 e encontra-se em
implementação o Programa de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia
Hidrográfica da Pampulha (PROPAM), sob coordenação da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente (SMMA) de Belo Horizonte e com apoio do Consórcio Intermunicipal de
Recuperação da Bacia da Pampulha, formado pelas prefeituras de Belo Horizonte e
Contagem, além de empresas públicas e privadas, associações civis e pessoas físicas. O
PROPAM abrange ações voltadas para a recuperação da Lagoa da Pampulha, buscando
reverter o processo de assoreamento e poluição de suas águas, como também promover a
revitalização da orla, através do planejamento e gestão ambientais, de ações de educação
ambiental, de controle do uso do solo e do fortalecimento institucional da SMMA. Esse
programa foi instituído pela Lei Municipal 9.037/2005, que também regulamentou as ADEs
Pampulha e Bacia da Pampulha.
Recentemente, a recuperação ambiental na bacia hidrográfica da Pampulha foi impulsionada
através de uma série de ações coordenadas pela PBH, no âmbito do Programa Pampulha
Viva, cuja meta para 2014 era a despoluição e o desassoreamento da Lagoa da Pampulha
até a realização da Copa do Mundo FIFA. Para tanto, em 2013, foi contratada empresa para
remoção dos sedimentos depositados no leito da lagoa7 e a concessionária COPASA-MG8
iniciou a ampliação da rede de esgoto e a instalação de interceptores necessários na bacia
da Pampulha para direcionar os efluentes à Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) do
ribeirão Arrudas. Contudo, essas intervenções não foram finalizadas em 2014, como proposto,
e estão sendo continuadas. No caso do desassoreamento, está prevista a contratação de
serviços de dragagem de manutenção ao longo de quatro anos. Já para a COPASA, um dos
maiores desafios tem sido a conscientização dos moradores da bacia de contribuição para a
efetivação da ligação predial às novas tubulações coletoras de esgoto.
Para melhorar a qualidade das águas da lagoa, de forma complementar à ampliação pela
COPASA da infraestrutura de esgotamento sanitário na bacia hidrográfica da Pampulha, está

7

O processo de assoreamento da Lagoa da Pampulha foi acentuado em meados do século XX, à medida que as
áreas de contribuição foram sendo urbanizadas e adensadas. No final dos anos 1990, a PBH realizou ampla
remoção de sedimentos acumulados na lagoa, mas que foi inócua com o passar do tempo, devido à ausência de
políticas efetivas de controle do uso do solo na bacia hidrográfica. Em 2004, parte dos sedimentos retirados foi
acumulada na enseada dos córregos Ressaca e Sarandi, formando uma ilha sobre a qual foi implantado o Parque
Ecológico da Pampulha.
8

Companhia de Saneamento de Minas Gerais, empresa de economia mista responsável pelos serviços de
abastecimento de água e esgotamento sanitário nos municípios mineiros onde detém as respectivas concessões,
caso de Belo Horizonte.
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em andamento serviço de despoluição por meio do emprego de tecnologia combinada de
biorremediação e sequestro de fósforo. A PBH tem acompanhado os resultados periódicos,
que têm sido bastante promissores.
Além das ações de cunho ambiental, o Programa Pampulha Viva abrangeu o tratamento
paisagístico e a instalação de sinalização interpretativa e indicativa na orla da lagoa, incluindo
complementação da ciclovia, restauração da Casa do Baile e da Casa Kubitscheck, sendo
que esta última foi aberta para visitação pública, e ainda restauração dos jardins de Burle
Marx da Casa do Baile e do MAP.
Após o levantamento das ações que já haviam sido realizadas ou que estavam em andamento
na área do bem candidato e em sua zona de amortecimento, o Plano de Gestão elencou, em
uma Matriz de Responsabilidades, aquelas que deverão ser realizadas em curto e médio
prazos ou ainda aquelas cuja implementação deverá ser continuada. Elas buscam dar
continuidade à restauração e manutenção dos monumentos, à requalificação do entorno dos
mesmos, para valorizá-los, e divulgar o Valor Universal Excepcional do bem candidato junto
à população.
As ações prioritárias foram sistematizadas em um Plano de Intervenção e se referem, além
da recuperação ambiental da Lagoa da Pampulha, à reabilitação da Praça Dino Barbieri,
localizada em frente à Igreja São Francisco, da área do Iate Tênis Clube e da Casa do Baile,
garantindo visibilidade dos monumentos e de sua integridade e autenticidade. Na Praça Dino
Barbieri, previu-se a elaboração e implantação de projeto conforme a composição paisagística
originalmente prevista por Burle Marx para o local, diretriz de repercussão polêmica por se
tratar de espaço público recentemente reformado pela Prefeitura. No Iate Tênis Clube, a
principal diretriz foi a demolição de edificações anexas ao edifício sede, em razão delas não
pertencerem ao projeto original de Niemeyer e de prejudicarem a visibilidade do Conjunto
Moderno. Na Casa do Baile, foi prevista a restauração do acesso original à edificação. As
alterações introduzidas no interior deste monumento em 2003 para permitir a instalação do
Centro de Referência em Urbanismo, Arquitetura e Design serão mantidas, pois considerouse que elas não prejudicam a leitura e fruição do bem, além de serem reversíveis e de terem
sido acompanhadas por Niemeyer.
Também foram definidas ações emergenciais voltadas para a recomposição da paisagem,
seja no entorno imediato dos monumentos, como também na zona de amortecimento de
maneira geral, a partir dos estudos da Paisagem e de Visadas do Conjunto Moderno da
Pampulha elaborados em 2009 e 2014, respectivamente. Esses estudos indicaram
necessidade de promover a regularização de imóveis, atividades e posturas irregulares em
relação à legislação urbanística (Figura 8).
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Figura 8: Ações emergenciais apontadas para o entorno da Casa do Baile, a fim de combater
(a) vedações de lotes sem permeabilidade visual, (b) estacionamento nas faixas de domínio
público ao longo da Av. Otacílio Negrão de Lima (orla) e (c) edificações e atividades irregulares

Fonte: Práxis, 2016.

Com relação à acessibilidade ao Conjunto Moderno da Pampulha, verificou-se que há uma
série de dificuldades, tais como ausência de travessias seguras para pedestres, de áreas de
estacionamento para veículos de passeio e ônibus de turismo e de integração com linhas de
transporte coletivo de alta capacidade que transitam nas vias de ligação da região, bem como
sinalização indicativa mais eficiente para o acesso aos monumentos. Para solucionar essas
questões, foi prevista a implantação de medidas moderadoras de tráfego na orla da lagoa e
de faixas de pedestres e estacionamento junto aos monumentos, assim como o estudo de
viabilidade de transporte público interligando o centro de Belo Horizonte aos principais
equipamentos de lazer e cultura da Pampulha. Com o tratamento, em curso, das águas da
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Lagoa da Pampulha, pretende-se também introduzir a travessia por barcos, possibilitando
ligação alternativa entre os monumentos.
Por fim, um Plano de Comunicação foi elaborado, tendo como principais objetivos: a
construção no imaginário coletivo dos cidadãos belo-horizontinos do entendimento e da
percepção positiva da importância do título de “Patrimônio Cultural da Humanidade”; a
potencialização do sentimento de orgulho e autoestima destes mesmos cidadãos,
intensificando e valorizando o sentimento de pertencimento; e a projeção e consolidação da
imagem de Belo Horizonte internacionalmente como polo atrativo de turismo, negócios e
cultura, a partir do reconhecimento do Conjunto Moderno da Pampulha como Patrimônio
Mundial.
Para a Dimensão Avaliativa do Plano de Gestão foram selecionadas quatro variáveis a
serem monitoradas ao longo do tempo, para aferir objetiva e periodicamente os resultados
das ações elencadas na Matriz de Responsabilidades. São elas: Reconhecimento Público do
Bem, Condição de Fruição dos Elementos que Compõem o Bem, Estado de Conservação dos
Monumentos e Ameaça à Paisagem do Conjunto.
Para avaliar o Reconhecimento Público do Bem, foi prevista aferição do número de visitantes
nos monumentos, por meio de um controle de registro padronizado e da criação de um
passaporte integrando o Conjunto, de maneira a incentivar o público a conhecer o roteiro
cultural completo.
O monitoramento da Condição de Fruição dos Elementos que Compõem o Bem foi previsto
por meio de dois indicadores relacionados à condição ambiental do Conjunto: o volume de
tráfego de passagem no trecho da orla inserido no Bem Candidato e a qualidade da água da
Lagoa da Pampulha. Para avaliar o tráfego de passagem, está prevista a realização, pela
BHTRANS, empresa gestora do sistema de trânsito e transportes de Belo Horizonte, da
contagem do tráfego em pontos específicos da orla. A respeito da qualidade da água, prevêse um total de três estações de amostragem localizadas no interior da lagoa.
O Estado de Conservação dos Monumentos deverá ser acompanhado e avaliado anualmente
através do formulário hoje adotado pelo Governo do Estado de Minas Gerais para a
transferência do imposto denominado ICMS Cultural.
Finalmente, a Ameaça à Paisagem do Conjunto será avaliada a partir do levantamento da
razão entre as irregularidades autuadas pela Prefeitura e as respectivas ações de
regularização registradas em imóveis do entorno dos monumentos. Também a quantidade de
funcionários e gestores públicos que participarão de palestras e cursos de formação e
atualização de conhecimento na área de conservação e gestão patrimonial será apurada,
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pois, quanto maior o número de pessoas sensibilizadas para o Valor Universal Excepcional
do Conjunto, maior seu comprometimento para com ele.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento do Plano de Gestão do Conjunto Moderno da Pampulha foi um exercício
prático e efetivo de implementação dos conceitos de paisagem e patrimônio cultural discutidos
e da política recente de proteção do patrimônio cultural segundo diretrizes da UNESCO. O
processo de candidatura representou oportunidade de enfrentamento de ameaças históricas
e demonstrou a necessidade de integração e coordenação das ações de planejamento e
gestão na área em estudo. A conquista do título, em julho de 2016, impõe a todos os
responsáveis, poder público e sociedade civil, a efetiva implementação do Plano de Gestão
proposto, que traz consigo grandes desafios, não só no que se refere à integração das ações
previstas, mas também à viabilização dos recursos e cumprimento dos prazos estipulados na
Matriz de Responsabilidades.
Ressalta-se que este processo, coordenado pela FMC, significou também o reconhecimento
das ações de planejamento urbano como instrumento de proteção do patrimônio enquanto
testemunho da memória e identidade comuns, e também como instrumento de regeneração
ambiental e urbana, promotor de desenvolvimento e coesão social.

REFERÊNCIA BIBLIOGRAFICAS
APCBH – Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte. História de bairros de Belo
Horizonte: Regional Pampulha. Belo Horizonte: APCBH, 2011.
ARAÚJO, Rogério Palhares Zschaber de; PINHEIRO, Cristiane Borda. Reflexões acerca das
intervenções integradas na gestão das águas urbanas em Belo Horizonte. In: Anais do XVI
ENANPUR – Encontro Nacional da Anpur (Associação Nacional de Pós-graduação e
Pesquisa em Planejamento Urbano e Regional), Belo Horizonte, 2015.
BELO HORIZONTE. Lei 9.037, de 14 de janeiro de 2005. Institui o plano de ação - Programa
de Recuperação e Desenvolvimento Ambiental da Bacia da Pampulha - PROPAM - em Belo
Horizonte, e regulamenta as ADEs da Bacia da Pampulha, da Pampulha e Trevo, em
conformidade com as Leis 7.165/96 e 7.166/96. Belo Horizonte, 2005.
. Lei 9.959, de 20 de julho de 2010. Altera as leis 7.165/96 e 7.166/96 - que
instituem, respectivamente, o Plano Diretor e as normas de parcelamento, ocupação e usos
do solo do Município de Belo Horizonte.
. Projeto de Lei 1.749/15. Aprova o Plano Diretor do Município de Belo Horizonte
e dá outras providências. Belo Horizonte, 2015.
4O COLÓQUIO IBERO-AMERICANO PAISAGEM CULTURAL, PATRIMÔNIO E PROJETO
Belo Horizonte, de 26 a 28 de setembro de 2016

FIGUEIREDO, Vanessa Gayego Bello. Da Tutela dos Monumentos à Gestão Sustentável
das Paisagens Culturais Complexas: inspirações à política de preservação cultural no
Brasil. 2014. 542 p. Tese (Doutorado em Planejamento Urbano e Regional da Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo - FAU) - Universidade de São Paulo – São Paulo, 2014.
FMC - Fundação Municipal de Cultura do Município de Belo Horizonte; IPHAN – Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Dossiê de Candidatura do Conjunto Moderno da
Pampulha para Inclusão na Lista do Patrimônio Mundial. Belo Horizonte: 2016.
PBH - Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; Práxis Projetos e Consultoria Ltda. Estudo da
Paisagem do Conjunto Urbano da Pampulha. Belo Horizonte, 2008.
PBH - Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; Práxis Projetos e Consultoria Ltda. Plano de
Preservação do Conjunto Urbano da Pampulha. Belo Horizonte, 2009.
PBH - Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Secretaria Municipal Adjunta de Planejamento
Urbano. Plano Diretor da Região Administrativa da Pampulha. Belo Horizonte, 2011.
RIBEIRO,

Rafael

Winter.

Paisagem

Cultural

e

Patrimônio.

Rio

de

Janeiro:

IPHAN/COPEDOC, 2007. 152 p.
SANTOS, Milton. A Natureza do Espaço, São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo,
2002.
SOUZA, Marcelo Lopes de. Mudar a cidade: uma introdução crítica ao planejamento e à
gestão urbanos. 4 ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil: 2006. 560 p.
TUAN, Yi Fu. Espaço e Lugar: a perspectiva da experiência, São Paulo: DIFEL, 1983.
UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Manual
de Referência do Patrimônio Mundial: Preparação de Candidaturas para o Patrimônio
Mundial. Original em inglês. Brasília: UNESCO Brasil, IPHAN, 2013. 136 p.

4O COLÓQUIO IBERO-AMERICANO PAISAGEM CULTURAL, PATRIMÔNIO E PROJETO
Belo Horizonte, de 26 a 28 de setembro de 2016

