
A proposta para a revitalização da Avenida Bernardo Monteiro se 
apresenta a partir da premissa da simbiose entre natureza e cidade. O 
local redesenhado deve partir da ideia de que o espaço está em constante 
mutação, ideia essa tão presente na natureza, porém pouco [explorado] 
nas nossas cidades. Desenhar a cidade para abrigar e valorizar essas 
mutações é construir uma cidade resiliente. 
Esta integração simbiótica entre cidade e natureza cria fortes conexões, 
que regem os princípios do novo desenho. Estas conexões tornam-se 
os eixos estruturantes da proposta e do desenho urbano propriamente 
dito. 

Conexão ambiental
Toda natureza é inevitavelmente conectada. É bastante raro pensarmos este 
fato quando desenhamos cidade, porém cedo ou tarde, a natureza nos 
relembra, demonstrando a falta de resiliência do desenho urbano criado ao 
longo de décadas. 
No local a ser estudado, a partir da ótica ambiental, é visível a conexão 
florística do local da intervenção com seu entorno. A densa arborização do 
parque municipal Américo Renne Gianetti, no quadrante leste, e a praça 
Hugo Werneck, no oeste, conectadas pela Avenida Professor Alfredo 
Balena, formam um eixo natural contínuo, que deve ser enxergado como um 
potencial para a Avenida Bernardo Monteiro. 
Essa conexão natural existente foi claramente interrompida após o 
enfraquecimento e a morte de diversos indivíduos arbóreos do local, após o 
ataque da mosca branca. A baixa diversidade florística do paisagismo original 
do local, além de agravar a degradação, enfraquecia o potencial de conexão 
do ponto de vista ambiental: a pouca diversidade da flora acaba limitando 
também a diversidade da fauna. 
A regeneração proposta, portanto, preza pelo fortalecimento da conexão 
ambiental entre o local de intervenção e seu entorno, enriquecendo o 
patrimônio florístico da cidade e trazendo, assim, uma maior diversidade e 
resiliência climática para o meio urbano.

Conexão Cultural
Há uma forte presença da ideia de patrimônio na cidade de Belo Horizonte 
(e no Estado de Minas Geraes, em geral). Patrimônio esse não só material, 
visto nas arquiteturas sacras únicas nas cidades históricas mineiras, mas 
também imaterial, como o sentimento trazido pelas largas copas e generosas 
sombras das árvores do local em um dia quente. 
O forte apelo cultural trazido não só por esse sentimento, mas também pelo 
desenho urbano típico de BH - grade reticulada, grandes avenidas diagonais 
- inevitavelmente cria forte conexão das pessoas com o local, fazendo-o 
único.
Outro importante fator dentro da malha urbana da cidade é a abundância de 
recursos hídricos. Apesar das décadas de obras para canalizar e esconder 
os cerca de 200km de um total de 700km de córregos da cidade, ainda se 
vê a água marcando presença na vida local - seja nas bicas que jorram aqui 
e ali, seja na fúria das enchentes que carregam tudo nas chuvas de verão. 
Independe do viés em que se olha o fator cultural na cidade, garantir sua 
força é fundamental para a continuidade e enriquecimento da vivacidade 
local. Assim, se fortalece um uso pleno e qualificado do espaço projetado.

Conexão social
Para que todas as ideias colocadas no projeto realmente tomem forma e 
sirvam seu propósito, é necessário trazer a dimensão social. É necessário 
entender o que está posto hoje, utilizar de seus pontos fortes de maneira 
inteligente, e redirecionar pontos fracos de forma a manter o local socialmente 
sustentável e interessante. Somente uma forte conexão social das pessoas 
com o local irá mantê-lo vivo e seguro. 

01/05
Grupo MUDA

REVITALIZAÇÃO DO CONJUNTO HISTÓRICO E PAISAGÍSTICO DA AVENIDA BERNARDO MONTEIRO – BELO HORIZONTE

espelho d’água deque de madeira

VISTA 01



ESTRATÉGIAS AMBIENTAIS
Uso de espécies nativas variadas
Para proteger as paisagens urbanas contra a possibilidade de 
devastação em larga escala por pragas, insetos e doenças, 
é necessário introduzir uma ampla diversidade de árvores na 
cidade. Segundo SANTAMOUR (2002), é possível garantir a 
proteção das espécies plantadas utilizando-se as seguintes 
diretrizes para uma determinada área urbana: não plantar mais 
que (1) 10% de uma mesma espécie, (2) 20% de um mesmo 
gênero, e (3) 30% de uma mesma família. 
Além desta fórmula para trazer a diversidade ao local, trabalhasse 
também com a flora nativa, não só pelas razões ambientais de 
regeneração de fauna e flora do bioma da Mata Atlântica, mas 
também por razões sociais. A escolha de espécies que fazem 
(ou faziam) parte da memória e do imaginário da população 
ajuda a significar o espaço, fortalecendo a conexão das 
pessoas com a cidade. 
Criação de corredores verdes
A intensa interligação da natureza faz com que seja inviável 
pensar um espaço sem suas conexões que acontecem ao 
redor. Por isso, apesar do projeto se limitar à Avenida Bernardo 
Monteiro, é preciso ter ao menos diretrizes para fortalecer a 
flora ao redor.
Indica-se, em primeiro lugar, um plano de manejo para a 
gradual substituição das árvores exóticas ao redor, que podem 

FASE 1: Com as mudas das novas espécies ainda em crescimento, algumas porções das quadras 
acabam por não ter uma sombra muito oportuna para o uso durante a maior parte do ano, dada a 
morte de diversos indivíduos existentes previamente. Assim, durante os anos de crescimento, alguns 
locais podem receber estruturas metálicas para dar suporte ao crescimento de algumas espécies de 
trepadeiras, como dipladênias e maracujás. 
FASE 2: À medida que as novas árvores crescem e oferecem sombras mais densas, as estruturas 
podem ser retiradas, e as espécies de trepadeiras, pouco agressivas e semi-perenes, não precisarão 
mais fazer parte do paisagismo local. 

acabar trazendo problemas ambientais e diminuindo o enriquecimento 
florístico proposto. Para a substituição destes indivíduos, indica-se 
também o uso de espécies nativas obedecendo a fórmula 10-20-30 
explicada acima.
Drenagem
Como estratégia de mitigação dos problemas de drenagem, foram 
usados algumas técnicas simples, que se adotadas de forma 
holística na cidade como um todo, podem diminuir drasticamente as 
ocorrências devido a chuvas. A primeira delas é a própria escolha de 
espécies vegetais. Por exemplo, a utilização da Grumixama (Eugenia 
brasiliensis L.), ajuda  a reduzir o número de enxurradas e inundações 
na cidades, pois, a espécie apresenta um potencial de interceptação 
da água das chuvas em sua copa, em torno de 20,0%, sendo uma 
espécie potencial para projetos de arborização urbana e revitalização.
Outra estratégia é o desenho de jardins de chuva, dispositivos 
naturais que armazenam águas de chuva, retardando sua absorção 
e diminuindo o volume que cai no sistema pluvial no caso de chuvas 
mais volumosas. Também através de um desenho qualificado e da 
correta escolha de materiais, as áreas permeáveis foram aumentadas, 
permitindo melhor absorção de água.
E além de todas essas estratégias, há também um sistema de 
drenagem em toda a área, desenhado de forma integrada ao 
projeto. As canaletas de drenagem, pensadas para serem facilmente 
executadas e mantidas, recebem pedriscos internamente. O material 
serve para diminuir a velocidade da água que ali corre. 
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SITUAÇÃO - FASE 01
escala 1:1000

CORTE TRANSVERSAL
escala 1:200

SITUAÇÃO - FASE 02
escala 1:1000

CORTE LONGITUDINAL
escala 1:1000
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ESTRATÉGIAS CULTURAIS 
Manutenção do ‘sentimento’ do lugar
Parte importante da conexão das pessoas ao local 
de intervenção e seu entorno é o que dá a elas um 
sentimento único. Sem dúvida alguma, a intensa 
arborização ali é um dos pontos fortes em relação 
a esse sentimento. É claro que a imponência das 
figueiras traz uma monumentalidade à massa arbórea, 
porém, ambientalmente, tanto o fato de ser uma 
espécie exótica quanto o fato de ser colocada como 
praticamente a única espécie ali, causou intensas 
perdas à natureza. 
Por isso, é preciso ressignificar o sentimento do lugar 
trazido pela natureza, através do uso de espécies 
nativas e diversas, porém com características 
que tragam a mesma conexão das pessoas: 
sombreamento generoso, copas altas, e elementos 
únicos de beleza, como a floração e até mesmo 
frutificação. 
Uso da arte como atrativo e fortalecimento 
cultural
A arte e a cultura têm um forte papel na conexão entre 
as pessoas e seu local. Por isso, é importante que a 
cidade dê espaço para que os cidadãos se apropriem 

e fortaleçam sua cultura dentro de suas cidades. 
Dessa forma, o projeto da Avenida se conecta ao restante 
da cidade através de espaços públicos com um desenho 
que possibilita uma apropriação com viés artístico e 
cultural - neste caso o largo no encontro com a Avenida 
Prof. Ballena; e a Praça João Pessoa, no encontro com 
a intersecção das Avenidas Brasil e Carandaí. 
No caso do largo a noroeste da Avenida Bernardo 
Monteiro, a proximidade com a Praça Hugo Werneck 
e seu tamanho mais compacto lhe dá uma vocação 
mais contemplativa - vocação que se confirma até pela 
presença da banca de jornal, bastante típica da cidade. 
Ali, a presença de obras escultóricas seriam uma forma 
simples e eficaz de inserir a arte no dia-a-dia dos cidadãos 
que ali passam, e manter a vocação contemplativa 
original. Para isso, o uso da madeira das diversas árvores 
mortas pela praga para a criação de obras de arte, se 
torna emblemático.
Já na praça João Pessoa, um nó de diversos modais de 
transporte, o intenso movimento das largas avenidas ao 
redor traz um sentimento de intenso movimento típica de 
uma cultura mais ativa. O local tem uma generosa área 
sombreada, e a pré-existência de uma arquibancada já 
sugere o uso cultural forte. Todas essas características 

fazem a inserção de um espaço desenhado para receber 
atividades como apresentações teatrais, musicais, de 
dança, ou simplesmente reuniões sociais. 
Conexão com a água
Para dar espaço ao elemento, como dito anteriormente, 
tão importante na cidade, colocou-se a água vista a partir 
de uma relação sadia e respeitosa que se almeja com 
ela. A falta de consideração pela água no planejamento 
urbano tem causado grandes problemas nas cidades 
brasileiras. Em uma malha urbana bastante densificada 

hoje, os corpos d’água foram sendo escondidos ao longo 
dos anos, e é preciso modificar essa lógica, pouco a pouco. 
No projeto da Avenida Bernardo Monteiro, a presença da 
água marca o centro do local, em uma das portas de entrada 
à quadra. Este elemento busca uma reconexão com a grande 
malha de rios e córregos hoje invisíveis abaixo do chão da 
cidade, no intuito não só de relembrar a existência deles, mas 
também de colocar a importância de ter a relação urbana 
com a água requalificada e ressignificada. 
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ESTRATÉGIAS SOCIAIS
Manutenção da feira local
Uma importante pré-existência no local é a feira de artesanato 
que se fixou ali. O problema da falta de sombra ocasionou 
mudanças nesta atividade que traz um bom movimento para 
lá. Com o novo projeto, pensado para abraçar a atividade 
dos feirantes, conduz a apropriação das barracas de forma 
a deixar o fluxo de pedestres livre. Com o novo desenho, é 
possível instalar cerca de 150 barracas nos dias de feira. 

Papel do espaço no dia-a-dia do bairro
É bastante clara a vocação social do entorno: a saúde. 
A presença de inúmeros hospitais e clínicas traz um uso 
bastante específico do bairro, e isso também reflete no uso dos 
espaços públicos dali. Este uso específico traz necessidades 
das pessoas que circulam ali: os trabalhadores, no intervalo, 
têm onde descansar em um local apropriado. Os pacientes 
e acompanhantes, muitos vindos de outras cidades, têm 
local calmo e confortável para as horas de espera. 

Participação social na manutenção
O uso mais ativo do local pela população ajuda na conexão 
das pessoas. Por isso, foram utilizadas, como parte dos 
canteiros, diversas espécies de plantas medicinais (ideais 
para o bairro e seu uso mais intenso) e Plantas Alimentícias 
não convencionais (PANCs).  Estas espécies podem ser 
diversificadas e acompanharem a evolução do projeto. 
Enquanto as mudas novas ainda não oferecerem sombra 
densa, plantas mais adequadas ao sol pleno serão mais 
ideais (lavanda, alecrim, manjericão, stevia, arruda, erva-
cidreira, sálvia, orégano). À medida que as árvores vão 
crescendo, as espécies podem ser modificadas para se 
adequar às novas condições de sombreamento (melissa, 
hortelã, poejo). 

GESTÃO DO PROJETO
Para colocar em prática o novo desenho, com todas suas conexões e estratégias, de forma a criar um 
espaço bem-sucedido urbanística e ambientalmente a longo prazo, faz-se necessário ter um planejamento 
que leve em consideração a constante mutação abraçada pelo projeto. Pode-se, porém, de forma objetiva, 
considerar como fases âncoras da implantação a 1)construção inicial, e a 2)amadurecimento final, e entre 
ambas, há uma constante transformação que pode durar até xx anos, tempo de maturação de algumas 
das espécies inseridas. 
Sustentabilidade
Para que todas essas modificações sejam viáveis a curto, médio e longo prazo, elas devem ser sustentáveis 
econômico, social e ambientalmente. As escolhas de materiais, mobiliários, espécies e outros elementos 
foram guiadas a partir da oferta local, para diminuir custos de construção e manutenção. Os troncos das 
árvores locais que já se encontram mortas serão transformados em arte, sendo esculpidos e inseridos no 
projeto, no largo ao norte da avenida. 
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J F M A M J J A S O N D

Pau Marfim
Balfourodendron 

riedelianum  (Engl.) 
Engl.

Rutaceae  

Angelim do 
Cerrado

Vatairea macrocarpa 
(Benth.) Ducke

Fabaceae

Oiti 
Licania tomentosa 

(Benth.) Fritsc

(frutífera)

Chrysoba-
lanaceae

Gonçalo-alves
Astronium 

fraxinifolium  Schott

Anacar-
diaceae

Angico Branco
Anadenanthera 
colubrina (Vell.) 

Brenan

Fabaceae

Ipê Rosa
Handroanthus 

heptaphyllus (Vell.) 
Mattos

Bigno-
niaceae

Ipê Branco
Tabebuia roseo-alba 

(Ridl.) Sandwith

Bigno-
niaceae

Guajuvira
Cordia americana (L.) 
Gottschling & J.S.Mill.

Boragi-
naceae

Cassia Rosa
Cassia grandis  L. f.

Fabaceae

Grumixama 
Eugenia 

brasiliensis  Lam

(frutífera)

Myrtaceae

FLORAÇÃO (época e cor)ESPÉCIE FAMÍLIA
Manejo
Neste espaço de tempo entre a fase 1 e a fase 2, há um grande trabalho 
de manejo planejado das espécies arbóreas. Os procedimentos necessários 
para plantio e manutenção das mudas são de extrema importância, para a 
sobrevivência e saúde delas. 
 Plantio
Covas: do tipo ‘bacia’, elas tem formato semi-oval. O plantio deve ser feito 
preferencialmente em períodos chuvosos. Durante o plantio deve se atentar 
que o coleto da muda fique no mesmo nível do solo evitando assim a morte da 
muda devido a exposição de suas raízes a superfície e suscetível afogamento 
do coleto. 
Na arborização urbana não encontra-se adubação ideal, pois esta deve ser 
recomendada após o conhecimento das exigências da espécie e do local 
do plantio (PAIVA; GONÇALVES, 2012). No entanto, cabe lembrar que em 
determinadas situações, principalmente quando o solo urbano está muito 
modificado em relação às características originais, é fundamental realizar 
a análise química, a qual pode não traduzir a real necessidade da planta. 
Nesses casos é preciso uma avaliação mais apurada por parte do técnico 
responsável pelo plantio (CEMIG, 2011). 
Porém, as árvores necessitam de nutrientes para sua sobrevivência. A adição 
de adubo ou fertilizante é uma estratégia utilizada para suprir as deficiências 
de nutrientes importantes para a sobrevivência das árvores. 
No atual projeto será realizado adubação química utilizando  250g/cova de 
NPK (04-14-08), a fim de repor os nutrientes do solo e fornecer condições 
para o bom desenvolvimento da muda. Também será realizada adubação 
orgânica usando 10 litros de esterco curtido ou 5 litros de cama de aviário. O 
preenchimento da cova deve aproveitar 2/3 da terra retirada quando abertura 
da mesmo, utilizando-se de 1/3  de material orgânico (Terra preta). Com 
relação a calagem, aplica-se 200g/cova de calcário dolomítico.
 Tutores
Após o plantio as mudas serão tutoradas, a fim manter a planta ereta e com 
boa fixação quando sujeitas a ventos ou danos mecânicos. Serão usadas 
estacas de madeira de 2 m de comprimento sendo que destes, 0,5m 
estarão fixadas ao solo próximas das mudas e amarradas com sisal com nó 
em formato de 8, deixando essa amarração não muito firme para não causar 
danos à muda, que possam afetar seu crescimento. O tutor será deixado até 
que a muda se estabeleça e tenha resistência no lenho. 
 Manutenção
Após o plantio inicia-se o período de manutenção e cuidados com as árvores 
do projeto. Esta etapa envolve um conjunto de práticas que visam a assegurar 
o bom estado das mudas implantada ao longo do tempo, sendo: irrigação, 
adubação de cobertura para restituir as condições de fertilidade, poda e 
tratamento fitossanitário.
 Irrigação
É importante estar atento para a irrigação, principalmente nos primeiros dias 
após o plantio. A necessidade de irrigação pode variar de acordo com a 
espécie, tamanho da árvore e com as condições ambientais do local como 
a época de plantio, índices pluviométricos e as previsões de chuva. 
No entanto, as mudas serão irrigadas durante os 2 primeiros meses após 
o plantio. É importante realizar a irrigação periódica a fim de garantir melhor 
desenvolvimento além de assegurar a sobrevivência da muda.
Em geral, o melhor horário para irrigar é entre o anoitecer e as primeiras 
horas do dia, sendo necessário a distribuir a água uniformemente em toda 
a extensão do sistema radicular da muda. Ressalta-se que esse serviço 
requer o emprego de equipamentos apropriados. A rega pode ser realizada 
de forma manual, utilizando-se de regadores ou por meio de caminhão pipa. 

Considera-se que uma quantidade entre 5 e 10 litros seja suficiente para 
cada muda.
 Adubação
Esta prática consiste na melhoria da fertilidade dos solos desgastados com 
a perda de nutrientes. A melhoria deve ser realizada diretamente no solo 
(entorno da planta), seguida de rega abundante para favorecer a solubilização 
e infiltração do nutriente no solo.
 Poda
Para a realização correta da condução da árvore, é importante que as podas 
sejam feitas no indivíduo desde jovem, quando tem maior capacidade de 
cicatrização e regeneração para que esta tenha um crescimento adequado 
no local de plantio. Existem diferentes tipos de poda cada qual com seu 
objetivo, dentre as podas usadas no projeto estão:
• Poda de formação: confere à árvore uma forma adequada durante o 

seu desenvolvimento, com intuito da retirada das brotações laterais, 
conferindo a árvore crescimento ortotrópico.

• Poda de limpeza: tem a finalidade de eliminar ramos mortos, danificados, 
doentes ou praguejados. Esta poda é feita para evitar que a queda de 
ramos mortos coloque em risco a integridade física das pessoas e do 
patrimônio público e particular, bem como para evitar que a permanência 
de ramos danificados comprometa o desenvolvimento sadio das árvores.

• Poda de correção: tem como objetivo a remoção de partes da árvore 
que interferem ou causam danos incontornáveis às edificações ou 
aos equipamentos urbanos. A poda de adequação é empregada 
para solucionar ou amenizar conflitos entre equipamentos urbanos e a 
arborização.

As podas drásticas que removem totalmente a copa, ou ramos principais, 
NÃO deverão ser feitas, não sendo permitida sua utilização. As podas poderão 
serão realizadas quando necessárias, durante o ano todo. A execução da 
poda deverá ser conduzida por profissionais habilitados, sob supervisão 
técnica, utilizando-se materiais e equipamentos adequados e medidas de 
proteção aos profissionais e à população. Devendo também, respeitar e 
seguir ABNT 16.246-1/2013 – Manejo de Florestas Urbanas.  
 Tratamento fitossanitário
O tratamento fitossanitário deverá ser realizado de acordo com diagnóstico 
técnico elaborado por profissional qualificado e submetido ao setor 
responsável. Recomenda-se a prevenção das pragas e doenças por meio 
da escolha de espécies resistentes e apropriadas, como as que foram 
escolhidas para o atual projeto.

LISTA DE ESPÉCIES
As espécies arbóreas selecionadas são nativas de Minas Gerais, tendo 
espécies pertencentes tanto ao domínio da Mata Atlântica quanto do 
Cerrado. Com a finalidade de enriquecer a composição florística regional 
foram selecionadas dez espécies arbóreas de sete famílias botânicas. As 
espécies são atrativas para diferentes grupos faunísticos, fornecendo néctar 
e pólen para insetos, mamíferos e aves, como também frutos, por exemplo 
o Gonçalo Alves (Astronium fraxinifolium Schott) que fornece frutos atrativos 
para aves Psittaciformes, grumixama (Eugenia brasiliensis Lam) e oiti (Licania 
tomentosa (Benth.) Fritsch) para Passeriformes, além de serem frutos 
considerados de alto valor nutricional para consumo humano. A maioria das 
árvores possuem alta densidade da madeira, o que confere resistência a 
quebra e durabilidade, sendo consideradas madeiras de ótima qualidade.  
Os canteiros serão preenchidos com Plantas alimentícias não 
convencionais (PANCS) e medicinais consagradas na literatura 
(Lorenzi 2008; Kinupp 2014) e com forte conexão com a população. 
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