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A AV. BERNARDO MONTEIRO NO CONTEXTO DO PLANO DE BH 
O plano proposto para Belo Horizonte por Aarão Reis (1894-97) 
considerava que o urbanismo da cidade deveria “obedecer às mais 
severas indicações e exigências modernas de higiene, conforto, elegância 
e embelezamento”. A cidade proposta estruturava-se em três zonas: 
a urbana, a suburbana e a de sítios rurais. Uma avenida de contorno 
marcava o limite entre as zonas urbana e suburbana. A zona urbana 
caracterizava-se por um traçado geométrico - com o qual se retomava 
a tradição do traçado em xadrez em cidades, sendo o cruzamento das 
vias em ângulo reto interrompido por diagonais a 45 graus. Particular 
interesse e atenção foi concedido às áreas verdes e ao paisagismo. 
Porém, por distintas situações, muitos aspectos do Plano original foram 
alterados ou improvisados. Mesmo assim, Aarão Reis considerava 
ser possível compatibilizar as estruturas existentes com as novas 
propostas levando-se em consideração o poder estruturador do sistema 
viário que está intimamente ligado à arquitetura urbana e resgatar o 
sentido de hierarquia estabelecido onde as ruas e o posicionamento 
dos edifícios e as principais funções da cidade realçam a ideia de 
ordem e hierarquização. Na Av. Bernardo Monteiro a potente matriz 
urbana se faz presente, e é este o ponto de partida de nossa proposta.

TERRITÓRIO DE OPORTUNIDADES | A oportunidade proposta pelo 
concurso permite um plano que permite ir além da revitalização da 
Av. Bernardo Monteiro e da sua recomposição arbórea e da própria 
recuperação da sua identidade. Entendemos a criação desta oportunidade 
como uma aposta na força que tem a construção de espaços públicos 
como a única possibilidade de reequilíbrio urbano. Nesse sentido, 
o desafio está em avançar aproveitando esta potente matriz urbana 
preexistente e oferecer uma nova referência urbana através de uma 
ação integradora alinhada às melhores expectativas contemporâneas.
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CACA 
Cabralea canjerana
Canjarana
Altura 20-30m

MICI 
Miconia sinnamomifonia
Jacatirão
Altura 15-22m

SIGLA
Nome cinetífico
Nome popular
Altura 

DIWI
Dimorphandra Wilsonii
Faveiro de Wilson
Altura 12-18m

POCA
Poutera Caimito
Abiu
Altura 12-24m

COLA
Copaifera langsdorffii
óleo-de-copaíba
Altura 10-18m

JOPR
Joannesia princeps
Andássu
Altura 15-20m

TIGR
Tibouchina granulosa
Quaresmeira
Altura 8-12m

CAXA
Camponesia xanthocarpa
Guabiroba
Altura 10-20m

PEDU
Peltophorum dubium
Canafístula
Altura 15-25m

CAFE 
Caesalpina ferrea
Pau Ferro
Altura 20-30m

CABR
Calophyllum brasiliensis
Guanandi
Altura 20-30m

PLRE
Platycyamus regnelli
Pau pereira
Altura 15-22m

CAGR 
Cassia grandis
Cássia grande
Altura 15-20m

MYPU 
Myrcianthes pungens
Guabiju
Altura 15-20m

TIMU
Tibouchina mutabilis
Manacá da serra
Altura 7-12m

CETO 
Centrolobium tomentosum
Araribá
Altura 10-22m

DIAL
Dyteryx alata
Baru
Altura 15-25m

TARO
Tabebuia rosealba
Ipê branco
Altura 7-12m

HYCO
Hymanaea courbaril
Jatobá
Altura 12-20m

MYPE
Myroxylum peruiferum
Cabreúva
Altura 10-20m

HAAL
TIbouchina albus
Ipe amarelo
Altura 4-10m
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Pergolado Metálico: Sequência de 44 arcos 
metálicos que constituem um grande pergolado que 
servirá, de suporte para a formação de vigorosas 
touceiras de diferentes espécies de trepadeiras.

Acesso lateral + “Parklets”: Acesso controlado, 
porém universal, ao passeio central. Para isso a 
transposição elevada da via se complementa com 
um conjunto de “parklets” (plataformas de assentos 
públicos que substituem, neste caso, uma vaga de 
estacionamento cada uma. Eles servem como ponto 
de encontro e ajudam a revitalizar o comércio local.

Túnel Verde existente, não haverá pergolado 
(arcos metálicos) onde as árvores existentes 
ainda configuram plenamente o túnel.

Remodelação dos Cruzamentos: Demarcada 
com balizadores os novos cruzamentos apresentam 
uma geometria que favorecerá aos pedestres. Além 
da transposição elevada que iguala a cota de nível 
do canteiro central com as calçadas laterais, este 
recurso favorece a moderação do trafego de veículos.

Novo Sacolão ABasteCer: Aproveitando o 
conceito dos arcos metálicos e fortalecendo a 
ideia geral de Conjunto Histórico, é composto 
de 12 cubos em “steel frame” (3,50m x 3,50m 
x 3,20m) que podem ser subdivididos ou 
configurados de diferentes maneiras. Dois deles 
seriam destinados a sanitários públicos. O que nos 
parece mais importante é a generosa passagem 
interna que não obstruirá mais o fluir público.

Escultura Pública Urbana (sugestão NÃO incluída 
na planilha orçamentária). DOAÇÃO das obras através 
de captação de recursos via leis de incentivo fiscal.

A Praça João Pessoa como a outra extremidade 
da proposta, serão integradas ao espaço 
continuo idealizado e se transformarão em 
espaços de acolhimento para o início/fim da 
experiência espacial do novo túnel verde.

A

B

C

UM CONCEITO PARA UM ESPAÇO PÚBLICO PECULIAR | A nossa 
ideia para a Nova Avenida Bernardo Monteiro avança sobre a mera 
concepção de um conjunto ajardinado emblemático. Durante a reflexão 
sobre o que poderia ser este no espaço público, transitamos entre 
as origens dos conceitos pertinentes, assim como as necessidades 
que a vida contemporânea solicita. Tratamos o conjunto projetado 

como um ESPAÇO DE CONVERGÊNCIA, um CONDENSADOR URBANO 
VERDE destinado a atrair as pessoas e propiciar um espaço de 
encontro, um palco para as mais distintas manifestações da vida em 
sociedade. Por isso, é fundamental que seja de domínio do pedestre. 
Deverá, portanto, assumir um grande significado para a vida da POLIS. 
Desenhamos-no para que possa se transformar em um lugar de 

referência tanto pelo valor simbólico (recuperação do túnel verde) como 
estratégico (pela centralidade no território). É onde estarão as feiras 
e os eventos, é onde a CIVITAS encontra suporte na URBIS projetada.

O NOVO TÚNEL VERDE E A DIVERSIDADE COMO ESCOLHA | 
Nossa proposta busca não somente recuperar o antigo “túnel verde” 
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AMPLIAÇÃO . REMODELAÇÃO DOS CRUZAMENTOS

AMPLIAÇÃO . NOVO SACOLÃO ABASTECER

2/5 PROMENADECODINOME:
PBH . SMMA . REVITALIZAÇÃO DO CONJUNTO HISTÓRICO DA AV. BERNARDO MONTEIRO



(Continuação do texto)

PLANTA TÉRREO . ESC. 1:400

CORTE LONGITUDINAL . ESC. 1:400

mas consagrar o novo espaço como uma referência paisagística e 
cultural da capital. O partido é simples: uma sequência de 44 pórticos 
metálicos sobre o passeio central recompõe através deste pergolado 
a espacialidade hoje perdida. Na Etapa de Transição, este conjunto 
estrutural servirá de suporte para a formação de vigorosas touceiras 
de diferentes espécies de trepadeiras, garantindo o conforto ambiental 
e o resgate de um ambiente sombreado. A revitalização do maciço 
arbóreo contará com a formação de um pomar de espécies nativas, 
formando verdadeiros arcos de diversidade. Dezessete diferentes 
espécies de grande porte, integrantes dos biomas Mata Atlântica e 
Cerrado, proporcionarão maior interesse da população, além de maior 
senso de pertencimento. Dentre elas, consta o Faveiro-de-Wilson 
(Dimorphandra wilsonii), espécie endêmica da região central de Minas 
Gerais. Raro e pouco estudado, o Faveiro-de-Wilson está citado em 
todas as listas oficiais do estado como espécie ameaçada de extinção. 
Além disso, consideramos a conveniência de dois terços das espécies 
serem frutíferas, passíveis de serem consumidas pelos pedestres 
e atrativas à avifauna, borboletas, joaninhas e insetos diversos. A 
etapa final será marcada por robustas copas da flora regional que 
agregará valor ao local e enriquecerá o patrimônio florístico da cidade.

Tendo como premissa o conceito de infraestrutura verde de Gorski 
(2010), a proposta de revitalização permitirá a criação de espaços 
abertos e vegetados, capazes de auxiliar na infiltração das águas 
pluviais e no manejo sustentável das águas no meio urbano. Para isto, 
propomos o redesenho dos canteiros que configuram longitudinalmente 
todo este trecho da Av. Bernardo Monteiro no sentido da busca de um 
aumento significativo das áreas permeáveis. Sendo assim, obtivemos 
um acréscimo de 484m² em relação aos 1895m² que se encontram hoje 
neste setor, totalizando assim uma nova área permeável de 2379m².

Nestes novos canteiros longitudinais serão utilizados forrações e 
herbáceas que formarão canteiros de flores capazes de atrair polinizadores. 
Propomos espécies específicas de plantas no sentido da atração e 
diversidade de insetos que auxiliem no controle biológico da mosca-
branca. Cumprem com esta função os canteiros longitudinais compostos 
por ervas como: endro, funcho, cominho, dente-de-leão, coentro, mil-
folhas, angélica e de flores como gerânios, coreópsis, cosmos e tanaceto.

ESPAÇOS LIVRES (EXISTENTES) 10.779m² 

ESPAÇO LIVRE (PROPOSTO) 12.225m² (+13.4%)

ÁREA PERMEÁVEL (EXISTENTE) 1.895m²

ÁREA PERMEÁVEL (PROPOSTA) 2.379m² (+25.5%)

ÁRVORE EXISTENTE

ÁRVORE PROPOSTA 
(segundo código e especificação Prancha 01 e 02)
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ESCULTURA PÚBLICA URBANA 

PRAÇA JOÃO PESSOA

PERGOLADO METÁLICO 

PARKLET + TRANSPOSIÇÃO ELEVADA

TÚNEL VERDE EXISTENTE

A

B

C

D

E

2

VISTA 2 VISTA 3

3/5 PROMENADECODINOME:
PBH . SMMA . REVITALIZAÇÃO DO CONJUNTO HISTÓRICO DA AV. BERNARDO MONTEIRO 0 5 10 20m

N

DIWI

H mín 350

5



PLANTA TÉRREO . ESC. 1:400

SITUAÇÃO ATUAL 2021 2025 2030TRANSIÇÃO (ETAPA 1) TRANSIÇÃO (ETAPA 2) ETAPA FINAL

CORTE LONGITUDINAL . ESC. 1:400

2020

CORTES TRANSVERSAIS PERSPECTIVADOS

ÁRVORE EXISTENTEÁRVORE PROPOSTA 
(segundo código e especificação Prancha 01 e 02)

PERGOLADO METÁLICO 

PARKLET + TRANSPOSIÇÃO ELEVADA

REMODELAÇÃO DOS CRUZAMENTOS (transposição elevada)

C

D

F

FCCF

D

D

31

4/5 PROMENADECODINOME:
PBH . SMMA . REVITALIZAÇÃO DO CONJUNTO HISTÓRICO DA AV. BERNARDO MONTEIRO 0 5 10 20m

N

-
MICI

H mín 350

1

POCA

H mín 350

1 PLRE

H mín 350

1 MYPU

H mín 350

1 CETO

H mín 350

1 PEDU

H mín 350

1

CAGR

H mín 350

1 DIWI

H mín 350

5

DIWI

H mín 350

5

CAFE

H mín 350

2 DIAL

H mín 350

2 MYPE

H mín 350

1 COLA

H mín 350

1 CABR

H mín 350

1 HYCO

H mín 350

1 HACH

H mín 350

4

TIMU

H mín 250

4TIMU

H mín 250

4 TIGR

H mín 250

4TIGR

H mín 250

4

TIGR

H mín 250

4

TIGR

H mín 250

4

HACH

H mín 250

4

TIMU

H mín 250

4

TIMU

H mín 250

4

TARO

H mín 250

4

TARO

H mín 250

4



ÁRVORE EXISTENTE

ÁRVORE PROPOSTA 
(segundo código e especificação Prancha 01 e 02)

PLANTA TÉRREO . ESC. 1:400 MÓDULO MERCADO . ESC. 1:150

CORTE LONGITUDINAL . ESC. 1:400

SACOLÃO EXISTENTE

SACOLÃO PROPOSTO

SACOLÃO PROPOSTO . VISTA INTERNA

MÓDULO EM STEEL FRAME

3,20m

3,40m

3,40m

ESCULTURA PÚBLICA URBANA 

PERGOLADO METÁLICO 

PARKLET + TRANSPOSIÇÃO ELEVADA

NOVO SACOLÃO ABASTECER
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