
SITUAÇÃO
Por décadas, a avenida Bernardo Monteiro foi um espaço 
cultural, público, tradicional e vivo. As principais responsáveis 
por consolidar essa imagem na região foram as figueiras da 
espécie Ficus benjamina plantadas no início do século XX 
e que formavam um importante microclima urbano, além de 
propiciar sombra abundante aos frequentadores das feiras 
de antiguidades, comidas típicas, flores e plantas naturais. 
Junto à avenida Barbacena, a avenida Bernardo Monteiro 
compõe o conjunto hospitalar tombado, ou seja, além de 
abrigar por décadas as feiras típicas, é também espaço de 
circulação e permanência de trabalhadores, pacientes e 
familiares, que antes encontravam no canteiro central um 
espaço agradável para permanecer. Desse modo, é possível 
dizer que as figueiras eram o principal elemento físico de 
composição, ambientação e atratividade do espaço.
As podas massivas das árvores em 2013, dada a infestação 
de moscas-brancas, mudaram completamente esse cenário. 

As feiras deixaram de acontecer e o canteiro, com as 
poucas árvores que restaram, foi se esvaziando de sua vida 
pública. A proposta de revitalização da avenida Bernardo 
Monteiro, objeto deste concurso, faz parte de uma dinâmica 
de apropriação do espaço público e responde à luta da 
população que reconhece este espaço como seu território. 

PARTIDO 
Tendo em vista o histórico da área de intervenção, 
assumimos como partido preservar a essência do lugar: 
um espaço público integrado à vida cotidiana. Assim, 
a partir dos diagnósticos, destacamos os dois principais 
motivos que isolam o canteiro central da avenida Bernardo 
Monteiro: a escassez de áreas sombreadas e a falta de 
acessibilidade. 
Atualmente, o canteiro é cercado por um cordão de 
estacionamento, sem travessias em nível e com poucas 
rampas que o interligue às calçadas. Desse modo, propomos 

conectar o canteiro central às calçadas a partir de um 
conjunto de travessias elevadas, dando atenção especial 
aos cruzamentos, nos quais utilizamos também outros 
dispositivos como o estreitamento da via e semáforos. 
Os cruzamentos também são pontos importantes, pois 
atualmente fragmentam o canteiro em três partes; assim, 
as travessias elevadas atuariam como conectores, dando 
unidade para o conjunto. Evitar que o percurso seja monótono 
também foi uma preocupação, por isso projetamos o passeio 
no canteiro central com variações de tonalidades, buscando 
tornar o caminho mais interessante.
Outro fator que impacta fortemente a permanência das 
pessoas no espaço é o microclima. Belo Horizonte se 
caracteriza por um clima de elevadas temperaturas, assim, 
áreas sombreadas são importantes para atividades de 
permanência. Propomos árvores de copa larga que, quando 
atingirem a fase adulta, projetarão sombras agradáveis 
sobre o canteiro. Enquanto aguarda-se o desenvolvimento 

dessas árvores, propomos a instalação de sombrites 
tensionados nos postes de iluminação, priorizando as áreas 
de maior incidência solar. Optar por estruturas temporárias 
de sombreamento veio a partir da compreensão de que o 
protagonismo daquele espaço sempre foi da vegetação. 
Ao buscar a retomada de atividades de lazer e realização 
de feiras e eventos para a área de intervenção, definimos 
diretrizes que a qualificam paisagística e urbanisticamente, 
de modo a haver uma interrelação entre o espaço e as 
atividades cotidianas, ou seja, um espaço público de boa 
qualidade.  
A avenida Bernardo Monteiro foi projetada sob o ideal da 
‘cidade-jardim’ e a intervenção que propomos hoje deve 
refletir a imagem da cidade que desejamos para o futuro. 
Esta cidade que almejamos vai de encontro com o que tanto 
defende o arquiteto e urbanista dinamarquês Jan Gehl, de 
que “boas cidades são para pessoas”
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VEGETAÇÃO
Diagnóstico
As figueiras da espécie Ficus benjamina foram plantadas no início do século XX, 
são exóticas e possuem origem asiática. Muitas sucumbiram após a infestação da 
mosca-branca-ficus em 2013, porém há décadas que são feitas podas irregulares, 
que carros pesam sobre as raízes e que falta água para irrigação. Elas formavam 
um corredor ecológico urbano conectado ao Parque Municipal Américo Renné 
Gianpetti, o qual abriga mais de 300 espécies de árvores nativas e estrangeiras, 
além da fauna diversificada como bem-te-vis, sabiás, garças e periquitos. 
Apesar da sombra generosa e da monumentalidade da Ficus benjamina, ela é 
pouco indicada para arborização urbana, pois suas raízes podem comprometer 
calçamentos e tubulações, sendo as espécies mais comuns utilizadas em Belo 
Horizonte a Sibipiruna, Murta, Quaresmeira, Ipê rosa, Resedá, Pata de vaca, Ipê 
tabaco, Magnólia, Escumilha africana e Ipê amarelo.
Para identificar quais figueiras estão comprometidas e quais ainda estão 
saudáveis, realizamos um levantamento conforme o esquema abaixo. 

Estratégia de projeto
1. Árvores: buscamos espécies que forneçam sombra abundante e reforçam 

o caráter monumental, evitando as espécies mais comuns anteriormente 
citadas, a fim de enriquecer o patrimônio florístico da cidade. Assim, as 
espécies escolhidas foram: Jacarandá-paulista e Sapucaia. Ambas são 
nativas, de grande porte, com copas expressivas, indicadas para arborização 
urbana e plantios mistos. Acreditamos que o conjunto formado por essas 
duas espécies se consolidará como uma referência paisagística em função 
do porte e da beleza em épocas de floração. 

2. Arbustos e forrações: O canteiro ideal de uma árvore corresponde em 
média a 25% do tamanho de sua copa e a área permeável a 50%, assim, 
propomos a criação de generosos jardins de chuva com arbustos e forrações, 
formando áreas não pisoteáveis que protegem as raízes. Optamos por 
vegetações adaptadas a solos úmidos, à sombra e a sol. As espécies de sol 
foram indicadas para áreas não sombreadas, até que a vegetação arbórea 
atinja a fase adulta e essas espécies possam ser substituídas.

FIGUEIRAS SAUDÁVEIS FIGUEIRAS COMPROMETIDAS

Árvore
Jacarandá-paulista 
Machaerium villosum
Porte de 20 a 30 m
Nativa
Madeira resistente

Arbusto
Afelandra-zebra 
Aphelandra squarrosa
Porte de 0,5 a 0,9 m
Nativa
Sombra

Árvore
Sapucaia 
Lecythis pisonis
Porte de 20 a 30 m
Nativa 
Madeira resistente 

Forração
Grama Amendoim 
Arachis repens
Nativa 
Sol pleno 

Arbusto
Heliconia Amarela 
Heliconia aemygdiana
Porte de 1,5 a 2,5 m
Nativa
Sol pleno

Forração
Solano-violeta 
Solanum violaefolium
Nativa
Sombra

Legenda
• Figueira saudável • Figueira comprometida

ESQUEMA SALUBRIDADE ARBORIZAÇÃO EXISTENTE
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PRAÇA JOÃO PESSOA
Diagnóstico
A praça João Pessoa apresenta pavimentação em pedra portuguesa em bom 
estado, necessitando apenas de manutenção. Os canteiros das árvores, porém, 
assim como os dos passeios, possuem tamanho insuficiente. No centro, há uma 
arena, equipamento pouco apropriado ao contexto hospitalar, no qual devem ser 
evitadas atividades que causem ruído. 
Estratégia de projeto
1. Limpeza: destinamos uma parcela do orçamento para manutenção e limpeza 

do piso da Praça João Pessoa;
2. Ampliar os canteiros: assim como nos demais passeios, propomos a 

ampliação da área permeável para as árvores; 
3. Instalação do playground: aproveitamos o espaço da arena para instalação 

de um playground, equipamento mais adequado para o contexto;

ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE
Diagnóstico
Apesar das recentes melhorias feitas nos cruzamentos, com o alargamento das 
esquinas, ainda é possível identificar problemas que comprometem a mobilidade 
do pedestre. Entre eles: calçamento do canteiro central de pedra portuguesa; 
estacionamento rotativo em todo perímetro da avenida e que isola o canteiro 
central; travessias seguras para pedestres apenas nos cruzamentos; passeio do 
canteiro central fragmentado; falta de conexão com a Praça João Pessoa; no 
geral, passeios em bom estado, porém alguns sem sinalização tátil. 
Estratégia de projeto
Definimos uma ação para cada deficiência observada: 
1. Calçamento do canteiro central: optamos pelo piso drenante com variações 

de tonalidades, a fim de tornar o percurso acessível e mais interessante para 
o pedestre. 

2. Travessias elevadas: utilizamos com o objetivo de conectar o canteiro 
central e as calçadas. Além de conectores, essas travessias são importantes 
dispositivos para reduzir da velocidade de veículos e criar condições mais 
seguras para a travessia de pedestres. 

3. Estacionamento rotativo: dado o caráter hospitalar do entorno, a demanda 
por estacionamentos na região é alta, dessa forma, propomos manter o 
estacionamento rotativo, porém suprimindo algumas vagas para implantação 
das travessias.

4. Cruzamentos elevados: utilizamos para dar continuidade ao passeio do 
canteiro central. A cor forte tem como função destacar para os motoristas que a 
preferencial é do pedestre, além de ser utilizado junto com outros dispositivos 
que garantem a segurança durante a travessia, como o estreitamento das 
vias e semáforos. 

5. Conexão com a Praça João Pessoa: propomos também uma travessia em 
nível entre o canteiro e a praça João Pessoa.

6. Sinalização tátil: propomos ampliar a instalação de sinalização tátil direcional 
e de alerta nos passeios existentes e no canteiro central. 

7. Feiras: mantivemos o passeio central com uma largura coerente para receber 
as tradicionais feiras. Nos 6,5 metros livres é possível instalar barracas em 
ambos lados e ter um espaço de circulação confortável no centro.
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Legenda
1. Praça João Pessoa
2. Playground
3. Travessia elevada
4. Passeio canteiro central
5. Jardim canteiro central

6. Bancos
7. Paraciclos
8. Via
9. Estacionamento
10. Calçada 

ISOMÉTRICA 1A

ISOMÉTRICA 1B
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SOMBREAMENTO
Diagnóstico
Após as podas das figueiras em 2013, a escassez de áreas sombreadas tornou-
se uma das principais carências do espaço, o que ocasionou a migração das 
atividades realizadas ali para outras regiões. 
A partir disso, fizemos um estudo das sombras projetadas pelas figueiras 
restantes e pelos edifícios do entorno sobre o canteiro, conforme diagrama abaixo. 
Identificamos, assim, que a área com menos sombreamento e mais exposta à 
incidência solar é a do trecho 2. 

Estratégia de projeto
Dividimos as diretrizes de sombreamento em duas etapas, conforme exigência 
do edital. 
1. Etapa transição: a vegetação de maior porte ainda não atingiu seu estágio 

de desenvolvimento final. Sendo assim, propomos sombrites tensionados nos 
postes de iluminação como solução temporária de sombreamento, priorizando 
áreas com maior incidência solar. Os sombrites são telas de sombreamento 
compostas por fios de polietileno de alta densidade, sendo usados em 
residências, em estacionamentos e na agricultura. Têm como finalidade deixar 
passar o ar e a umidade, porém ameniza a entrada da luz solar e contribui 
para a redução da amplitude térmica. Escolhemos este material também pela 
durabilidade e baixo custo. Buscamos não criar estruturas descartáveis para 
esta etapa, optando por utilizar os próprios postes como solução estrutural. 
Por fim, partimos de uma disposição racional dos postes de iluminação, o que 
possibilita um posicionamento modular e pontual dos sombrites.

2. Etapa final: toda vegetação de maior porte atingiu a maturidade. Assim, 
selecionamos espécies com copas expressivas, capazes de promover 
sombreamento abundante e reforçar o caráter monumental da região. 
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Legenda
1. Poste metálico
2. Gancho fixação do sombrite
3. Sombrite

4. Spot de iluminação
5. Base metálica
6. Parafuso metálico de fixação
7. Bloco de fundação em concreto
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Legenda
1. Travessia elevada
2. Passeio canteiro central
3. Jardim canteiro central
4. Bancos

5. Paraciclos 
6. Via
7. Estacionamento
8. Calçada 
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ESQUEMA DE SOMBRA • VERÃO

ESQUEMA DE SOMBRA • INVERNO

Legenda
• 10h 

• 13h
• 16h 
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DRENAGEM
Diagnóstico
Um dos principais problemas urbanos contemporâneos é o gerenciamento da 
água das chuvas. Em áreas massivamente impermeabilizadas, como capitais 
como Belo Horizonte, a dificuldade de escoamento dessa água ocasiona sérios 
problemas de enchentes e alagamentos. Dessa forma, prever condições de 
drenagem é de responsabilidade de todo projeto urbano. 
Estratégia de projeto
Optamos por soluções passivas de drenagem, que possuem ótimo desempenho 
e que demandam menos investimento, como jardins de chuva, árvores de copa 
frondosa e pisos drenantes. Com essas estratégias consideramos toda a rua 
como um sistema de drenagem e que, junto à vegetação, cria um microclima, 
favorecendo a evapotranspiração e a redução das ilhas de calor.
1. Jardins de chuva (sistema de biorretenção de águas pluviais): estrutura 

rebaixada e com solo permeável para receber e infiltrar água da chuva;
2. Árvores de copa frondosa: retêm a água da chuva, permitindo escoamento 

mais controlado;
3. Pisos drenantes: pisos porosos que permitem facilmente o escoamento da 

água. 

MATERIALIDADE
Diagnóstico
Os passeios da área de intervenção não seguem um padrão de calçamento, 
sendo os materiais mais comuns observados: pedra portuguesa, concreto, paver 
e ladrilho hidráulico. O passeio do canteiro central em pedra portuguesa é um 
obstáculo para pessoas com mobilidade reduzida, enquanto os passeios do 
entorno, apesar de não seguirem um padrão, encontram-se, em geral, em bom 
estado. Com relação ao mobiliário urbano, a área apresenta uma carência grande 
sobretudo de bancos, lixeiras e iluminação. 
Estratégia de projeto
1. Calçamento canteiro central: como citado anteriormente, a escolha pelo 

piso drenante se deu por dois motivos: acessibilidade e drenagem da água 
pluvial. Os tons variados, além de despertar interesse no pedestre, refletem a 
variedade de materiais e cores dos passeios do entorno. 

2. Manter calçamentos em bom estado: uma das diretrizes do edital é a de 
considerar no projeto os elementos pré-existentes, assim optamos por manter 
todo o calçamento dos passeios do entorno, por concluir que eles se encontram 
em bom estado. Propomos apenas ampliar os canteiros das árvores, pois 
muitos possuem tamanhos insuficientes, e expandir as sinalizações táteis. 

3. Mobiliário urbano: além de propor números adequados de lixeiras e postes de 
iluminação, prevemos duas propostas de configuração dos bancos: sociável 
e espera/contemplação. Além disso, visando a segurança dos usuários, 
prevemos a instalação dos bancos na frente dos canteiros e arbustos, para 
que não fiquem com as costas desprotegidas voltadas para o trânsito. 

Legenda
1. Cobertura vegetal
2. Substrato 
3. Manta geotêxtil

4. Areia
5. Camada de brita
6. Solo natural
7. Piso drenante
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Legenda
1. Travessia elevada
2. Passeio canteiro central
3. Jardim canteiro central
4. Bancos

5. Paraciclos
6. Via
7. Estacionamento
8. Calçada 
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