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Introdução: A arquitetura de uma cidade é uma expressividade não só arquitetônica,
mas também dos indivíduos que criam memórias e vínculos com esses espaços
habitados (SANTOS, 2002; YÁZIGI, 2012). O patrimônio ambiental urbano é
constituído de conjuntos que compõem o ambiente urbano e a compreensão das formas
como os indivíduos se apropriam, criam e transmitem o sentimento topofílico é
fundamental ao processo de preservação do patrimônio ambiental urbano. Tal
entendimento auxilia a produção de elementos arquitetônicos e urbanísticos que
constituirão sua paisagem e território. Contribui-se assim para que a cidade
desenvolva-se de maneira sustentável, gerando continuamente pertencimento,
participação e inclusão. Objetivo: O objetivo da pesquisa se divide em dois momentos.
O primeiro teve como propósito compreender o “patrimônio ambiental urbano” e a
possibilidade de aplicação do conceito para auxiliar o desenvolvimento urbano
sustentável. O segundo momento, em progresso, objetiva desenvolver projeto de
intervenção em patrimônio degradado de acordo com tal conceito. Metodologia: A
metodologia dessa pesquisa trata-se de uma combinação de métodos oriundos de
estudos patrimoniais e urbanos dos autores Carlos A. Lemos e Sylvio de
Vasconcellos.Tais métodos possibilitam a compreensão de singularidades do ambiente
construído que contribuem para a manutenção da ambiência urbana local. O objeto de
estudo foi definido como bairros da cidade de Timóteo por serem alinhados com a
metodologia de Carlos Lemos para distinguir áreas de patrimônio ambiental urbano
(reconhecer em um sítio antigo quais são as construções novas e quais as relações
espaciais antigas são mantidas). Outro estudo para entendimento da cidade foi a
legislação local. Resultados: Apesar de possuir algumas iniciativas institucionais ainda
é possível perceber certo distanciamento dos cidadãos com as políticas patrimoniais
-seja na compreensão e/ou no conhecimento-, problema que se agrava, em partes, pela
falta de investimento em programas de educação patrimonial. A fragilidade da política
pública em relação à proteção, manutenção e constatação de novos bens implica em
sérios riscos à extinção dos patrimônios do município e da região (PDDI, 2014).
Autores como Meneses (1978), Harvey (2008) e Rogers (2001) defendem que o
desenvolvimento urbano sustentável deve preservar a identidade de seus usuários, e
uma das características que contribuem é o ambiente construído. Acredita-se que os
princípios abordados nessa pesquisa são os que garantem aos cidadãos aptidão a
ocupar as áreas urbanas de maneira plena e democrática, além de garantir que o
crescimento da cidade esteja de acordo com as necessidades daqueles que nela
habitam. Uma cidade participativa e viva produz ambientes que possuem identidade
territorial, onde os indivíduos se reconhecem no próprio espaço, estabelecendo
identificação entre usuário-lugar e motivando uma “auto-manutenção” dentro da
própria comunidade (ROGERS, 2001). Respeitar e valorizar ambiências urbanas
existentes contribui para que a urbanidade existente seja preservada juntamente com a
relação usuário-espaço e consequentemente sua apropriação. Conclusão: A cidade de
Timóteo possui ambiência urbana característica que vem evoluindo desde a sua
implantação. Acredita-se que estudos patrimoniais e de ambiência -juntamente com a
educação patrimonial- se forem acrescentados à política pública da cidade podem
contribuir para a manutenção de uma legislação urbanística que garanta a identidade
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do município.
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