
Nota Técnica Concurso para a revitalização do  

Conjunto Histórico e Paisagístico da Avenida Bernardo Monteiro 

Belo Horizonte, em seu aniversário no ano de 2019, ganhou um presente sob a forma de 

realização de um Concurso Nacional de Estudos Técnicos Preliminares de Arquitetura, 

Urbanismo e Paisagismo para a revitalização do Conjunto Histórico e Paisagístico da Avenida 

Bernardo Monteiro. Este conjunto, caracterizado pelo maciço arbóreo formado por uma grande 

quantidade de Ficus de grande porte e copas frondosas, foi acometido por infestações da 

chamada “mosca-branca-de-ficus”, que causaram desfolhamento e ressecamento de galhos e 

ramos, levando a um total comprometimento de muitos dos exemplares desta espécie, 

existentes no local, prejudicando a referência histórico-cultural e o caráter de uso público do 

local e gerando a necessidade de remanejamento, para outros espaços públicos, nas 

imediações, das feiras de artesanato, flores, comidas e antiguidades que aí funcionavam. 

O concurso, de caráter nacional, conforme expresso no Edital SMMA n° 001/2019, teve, como 

objetivo, escolher uma proposta de custo máximo de implantação na ordem de R$ 1.000.000,00 

(um milhão de reais) e que atendesse às diretrizes definidas para o Plano de Revitalização do 

Conjunto Histórico e Paisagístico da Avenida Bernardo Monteiro, aprovadas pelo Conselho 

Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte – CDPCM-BH, através de 

sua Deliberação nº 47, de 16 de abril de 2015, gerando a valorização do espaço de fruição pública 

de valor histórico e cultural, representado pelos canteiros centrais da Avenida Bernardo 

Monteiro. Segundo estas diretrizes, a proposta deveria, em especial, garantir o retorno dos 

efeitos de monumentalidade, conforto ambiental e referência paisagística e cultural 

proporcionados pela presença do conjunto arbóreo de grande porte e copas frondosas, que 

sempre caracterizou o local, e, ainda, de possibilitar o surgimento, também, de um resultado 

paisagístico de mais curto prazo, com o uso complementar de espécies de crescimento rápido, 

visando à geração de áreas sombreadas, até que as copas das novas árvores de grande porte 

viessem a exercer esta função. Igualmente deveriam ser garantidas condições de viabilidade e 

sustentabilidade para a implantação, implementação e manutenção da proposta e ser 

possibilitada a reinstalação das feiras que sempre aí funcionaram.  

Para a apresentação de propostas considerou-se a obrigatoriedade de uma equipe técnica 

coordenada por arquitetos e urbanistas e complementada por profissionais engenheiros 

agrônomos, engenheiros florestais e biólogos, sendo que a equipe vencedora será contratada 

para a elaboração dos projetos decorrentes do estudo preliminar, pelo que receberá a 

premiação no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). 

Tendo em vista a interposição da pandemia do COVID-19, os procedimentos de habilitação e 

julgamento das propostas tiveram de ser postergados, e , em duas sessões realizadas em 22 de 

março e 16 de abril de 2021, a Comissão Julgadora, composta por Mariana Guimarães Brandão 

representante da Fundação Municipal de Cultura (FMC), Rosiele Fraga Nogueira da Matta, 

representante do Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte 

(CDPCM-BH), Patrícia de Castro Pretti, representante do Conselho Municipal de Meio Ambiente 

(COMAM), Kelle Cristina Moreira de Oliveira, representante da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente (SMMA), e Rosilene Guedes de Souza, representante do Instituto do dos Arquitetos 

do Brasil – Departamento de Minas Gerais (IAB-MG), pode apreciar os estudos apresentados. O 

resultado do julgamento foi publicado no Diário Oficial do Município, em 27 de abril de 2021, e 

homologado em 12 de maio de 2021. 



Sete equipes se candidataram, tendo sido vencedora a proposta apresentada pela equipe ASA, 

do escritório paranaense Pagus Arquitetura Ltda ME, cujo estudo preliminar foi apresentado em 

coautoria por André Bihuna d’Oliveira, Mariana Steiner Gusmão, Leandro Vilas Boas e Gabriela 

Ingrid de Lima. Foram concedidas menções honrosas às propostas apresentadas pela equipe 

MAHOI, do escritório paranaense Mendes e Predevello Arquitetura e Engenharia Ltda, de 

coautoria de André Augusto Predevello, Matheus Fernandes Santana e Gustavo de Almeida 

Beccari, e pela equipe baiana CERNE, de coautoria de Kyane Bomfim Santos, Leonardo Prazeres 

V. de Souza, Fernando Ferraz Ribeiro e Marcela Carvalho P. Sena.  

Segundo os autores da proposta vencedora,  “a maior preocupação foi preservar a essência do 

lugar: um espaço público integrado à vida cotidiana”. Para eles,  a imagem da região se forma a 

partir das figueiras, que sofreram podas massivas em 2013, após infestação da mosca-branca-

de-ficus. A partir de diagnósticos da situação da área, foram adotadas duas estratégias para 

revitalização do espaço: o sombreamento, a ser observado com a utilização de “árvores de copa 

larga que projetarão sombras agradáveis quando atingirem a fase adulta”,  e  a acessibilidade, 

alcançada através de “um conjunto de travessias e cruzamentos elevados que conectam o 

canteiro central às calçadas”. Enquanto aguarda-se o crescimento dessas árvores, foi indicado o 

emprego de sombrites tensionados nos postes de iluminação, utilizados como estruturas 

temporárias de sombreamento, “uma vez que o protagonismo do espaço sempre foi da 

vegetação”. Ao buscar a retomada de atividades de lazer e realização de feiras para a área, a 

equipe definiu “diretrizes que a qualificam paisagística e urbanisticamente, de modo a haver 

uma inter-relação entre o espaço e as atividades cotidianas, ou seja, um espaço público de boa 

qualidade”. 

A Equipe Mahoi, define a sua linha de atuação como o desenvolvimento da arquitetura “como 

resposta a uma demanda formal, espacial e contextual, a qual não pode ser reduzida meramente 

a questões funcionais ou puramente estéticas”, entendendo que “toda forma e espaço devem 

contar uma história. Esta história atua como filtro entre a necessidade funcional e a intuição 

criativa”.  Segundo os autores, “o principal objetivo no processo de criação é montar uma 

conceituação (conceito + ação) única, baseada na análise do contexto, das necessidades, das 

possibilidades e restrições. Com isso, se criará uma resposta única, que resulta em outra 

pergunta única, que criará outra resposta única, em um processo híbrido de interpretações e 

resultados. Criatividade, soluções técnicas e fatos financeiros são alimentados neste circuito, 

para finalmente obtermos uma resposta que satisfaça igualmente todas as questões de forma 

coerente, produzindo uma arquitetura única”. 

A Equipe Cerne propõe uma ressignificação deste conjunto histórico e paisagístico a partir da 

“possibilidade de esboçar uma síntese entre o caráter múltiplo – técnico e teórico - dos 

posicionamentos quanto ao ato de projetar”, “através de simulações de comportamento de um 

desenho orgânico obtido através de softwares algorítmicos, buscando aproximações com o 

desenho preexistente e os aspectos memoriais e simbólicos da paisagem. Levando em 

consideração a condição processual que caracteriza o tempo de transição entre o plantio e 

desenvolvimento das espécies de árvores escolhidas para a proposta, o projeto se propôs a 

evidenciar uma estrutura de cobertura elaborada a partir de elementos industriais leves, 

marcando vigorosamente a paisagem a partir da percepção do pedestre. Entretanto, essas 

mesmas coberturas foram pensadas como presença sutil na totalidade que envolve a escala da 

Avenida Bernardo Monteiro, uma vez que elas se apresentam como fragmentos na paisagem, 

com suas estruturas dissimuladas pela presença de trepadeiras. As escolhas projetuais 

implicaram em reconhecer a natureza como ponto de partida, entendendo sua dimensão 



orgânica como parte indivisível da sociabilidade humana e cultural que o lugar detém. Por fim 

reforça-se o conceito de urbanidade próxima e acolhedora, onde o processo de projeto que 

envolveu os temas da preservação do patrimônio e tecnologia se conectam para a natureza e as 

pessoas”. 

A Comissão Julgadora considerou que a proposta escolhida se destacou pelo tratamento dado 

às travessias de pedestre e dos cruzamentos, inclusive com estreitamento de faixas de trânsito, 

pela conexão sugerida entre o canteiro central com as calçadas dos quarteirões vizinhos e com 

a praça João Pessoa, pelo tratamento de três níveis de vegetação e pela simplicidade de 

implantação e manutenção, chamando a atenção para que na elaboração do projeto sejam 

privilegiadas espécies que apresentem folhagem verde perene, para restabelecer o maciço 

arbóreo e se considere o piso em calçada portuguesa existente. 

Sobre as equipes contempladas: 

EQUIPE ASA - PAGUS ARQUITETURA 

Fundada em 2017, na cidade de Curitiba, ela se insere no mercado como uma empresa versátil, 

capaz de trabalhar com uma ampla variedade de escalas, escopos e contextos. A linguagem 

utilizada nos projetos parte de uma interpretação sensível da vida contemporânea, com respeito 

às pessoas e ao meio-ambiente, conciliando o uso de ferramentas projetuais tradicionais e 

inovadoras, como o software de tecnologia BIM (Modelo da Informação da Construção).  

Recentemente o escritório foi premiado em dois concursos nacionais de arquitetura, com 

Menção Honrosa no concurso para o Anexo Museu Casa Lacerda (Lapa/PR) e 2º lugar no 

concurso de Requalificação do Espaço Mascarenhas e Rua Dr. Paulo Frontin (Juiz de Fora/MG). 

 

EQUIPE MAHOI - MENDES E PREVEDELLO ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA. AP ARQUITETOS 

O escritório AP Arquitetos, dirigida por  Tais Mendes e André Prevedello atua, desde 2010, com 

projetos sendo detentor de prêmios no Brasil, na América do Sul e na Europa, em concursos 

como  o 1° lugar para o Bairro Colinas, Cascavel; o 1° lugar para o teatro UFCSPA em Porto Alegre;  

o2° lugar para Revitalização do Estádio Mané Garrincha em Brasília e o 2° lugar para Centro 

Administrativo de Ribeirão Preto. 

A proposta apresentada foi de coautoria dos arquitetos e urbanistas André Prevedello - 

graduado e com mestrado pela Universidade Federal do Paraná, pós-graduação em artes 

híbridas pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, doutorando bolsista da Universidade 

Lusófona de Lisboa, atuando nas áreas de aulas, palestras, conferências, críticas e exposições -, 

de Gustavo Beccari e Matheus Fernandes, com a participação de Alessandra Montani, graduados 

pela Universidade Federal do Paraná, e com premiações em concursos e experiência em 

projetos de grande complexidade. Ainda participaram dela o engenheiro agrônomo Francisco 

Lothar Lange Júnior, engenheiro florestal Pymanon Accioly e a bióloga Sandra Mara Pereira de 

Queiroz.  

EQUIPE CERNE 

A equipe Cerne é formada por sete componentes de diferentes áreas de atuação:  os arquitetos 

e urbanistas baianos Fernando Ferraz, Kyane Bomfim, Leonardo Prazeres, Marcela Carvalho 

Porto, e os profissionais brasilienses, o engenheiro agrônomo Antônio Queiroz Barreto, o 

engenheiro florestal Caio César e o biólogo Bruno Silva Araújo. A prática da equipe se  debruça, 

fundamentalmente, nas pesquisas e práticas dos profissionais de arquitetura e urbanismo 



envolvidos, que vão desde novos paradigmas de programação e projeto paramétrico aplicados 

à construção, bem como estudos sobre a perspectiva de gênero aplicada às práticas de 

preservação dos valores da paisagem e do ambiente histórico-cultural.  

 

 


