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Resumo : Este artigo baseia-se em uma análise do Parque Mascarenhas de Moraes, 
como um exercício de pesquisa para o entendimento dos espaços livres e seu papel 
quanto espaço de reunião, convívio social e além de promover a qualidade 
ambiental e transformar imagem urbana. O Sistema de Espaços Livres Públicos 
desempenha um importante papel na organização das cidades, na medida em que 
grandes parcelas das atividades cotidianas da população são realizadas em ruas, 
praças, parques, etc. e a apropriação destes espaços pelos citadinos tem um papel 
fundamental no desempenho da cidadania. O Parque Mascarenhas de Moraes está 
localizado na cidade de Porto Alegre, no 4°Distrito, no bairro Humaitá. Como 
resultado tem-se a análise física e a percepção ambiental do parque enquanto único, 
na região. 
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Palavras-chave : Espaços Livres. Parque. Apropriação. 
 
Abstract : This article is based on an analysis of the Mascarenhas de Moraes Park, 
as a research exercise for the understanding of free spaces and their role as meeting 
space, social interaction and besides promoting environmental quality and 
transforming urban image. The Public Free Spaces System plays an important role in 
the organization of cities, inasmuch as large portions of the daily activities of the 
population are carried out in streets, squares, parks, etc. and the appropriation of 
these spaces by citizens has a fundamental role in the performance of citizenship. 
Parque Mascarenhas de Moraes is located in the city of Porto Alegre, in the 4th 
District, in the Humaitá neighborhood. As a result we have the physical analysis and 
the environmental perception of the park as unique in the region. 
 
Keywords : Free Spaces. Park. Appropriation. 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Os espaços livres no meio urbano, além de promover ventilação e insolação, 

contribuem para qualificar a paisagem, recreação e o convívio social da população 

no ambiente urbano. A escolha do estudo de caso teve como base as características 

dos parques urbanos, principalmente no que se refere às dimensões e às formas de 

inserção dos mesmos na estrutura morfológica urbana, à presença de uma massa 

vegetal e às várias possibilidades de usos que ele pode oferecer aos 

frequentadores. Neste sentido, este artigo relata a análise do parque Mascarenhas 

de Moraes quanto a questões referentes à localização, distribuição e permeabilidade 

física e visual e à qualidade paisagística, como também questões que se referem à 

legibilidade e apropriação por parte da população.  

O Parque Marechal Mascarenhas de Moraes está inserido no atual bairro 

Humaitá, ao norte da cidade, onde originalmente localizava-se o Arraial Navegantes. 

O Bairro Humaitá foi um dos setores residenciais projetados pela iniciativa privada 

nos anos de 1970, com o objetivo de responder aos problemas de habitação da 

cidade.  

O Parque Marechal Mascarenhas de Moraes foi o primeiro parque com 

origem em parcelamento do solo e o primeiro a ser urbanizado pelo próprio loteador, 

a Construtora Guerino. A lei do parcelamento de solos prevê que uma parte de um 

loteamento deve ser doada ao poder público com fins de uso público. O loteamento 

está localizado onde se encontrava a várzea do Rio Gravataí, servindo de aterro 

sanitário até 1973, do qual uma parte foi envolvida pelo parque. No local originou-se 
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um banhado que acabou transformando-se em importante área de proteção 

ambiental. Com a evolução da cidade em direção à zona norte e a construção de 

prédios, fábricas e mesmo o aeroporto, o habitat de aves da região acabou sendo 

alterado. O parque acabou se transformando em um refúgio, abrigando diversas 

espécies da fauna. 

 

2 CONTEXTO PARA O ESTUDO DE CASO  

 

2.1 Porto Alegre 

 

A cidade de Porto Alegre no Estado do Rio Grande do Sul, no extremo 

meridional do Brasil. O Estado apresentava em 2010, segundo dados do IBGE, uma 

população de 10.693.929 habitantes, aproximadamente 6% do total da população 

brasileira, e uma área de 281.784 km2. Faz fronteira com o Uruguai e Argentina, 

Oceano Atlântico e Estado de Santa Catarina.  

A configuração da vegetação de Porto Alegre é resultante da integração de 

espécies que migram de diferentes regiões da América do Sul, como a Amazônia, o 

Chaco, a Patagônia, o Pampa e a Mata Atlântica4. No entanto, a ocupação humana 

vem rapidamente provocando alterações. Da cobertura vegetal original restam 24% 

com diferentes graus de alteração humana, sendo que desta área a grande maioria 

está localizada na zona sul da cidade. Mesmo assim a cidade de Porto Alegre é 

considerada uma das mais arborizadas capitais do Brasil. 

 

2.2 O Quarto Distrito e o Bairro Humaitá 

 

Conforme a Prefeitura Municipal de Porto Alegre (PMPA), a região do 4º 

Distrito abrange cinco bairros: Floresta, São Geraldo, Navegantes, Humaitá e 

Farrapos. É delimitada a Norte pela cidade de Canoas, próxima a Arena do Grêmio, 

no bairro Farrapos; a Sul pela Rua da Conceição e a Estação Rodoviária, no bairro 

Floresta; a Leste pela Avenida Farrapos/BR 116 e a Oeste pelo Lago Guaíba, tendo 

como eixo estruturador a Avenida Voluntários da Pátria. 

 
 

                                                 
4 Diagnóstico ambiental de Porto Alegre 
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Figura 1: Mapa de localização do 4º Distrito 

 
Fonte: Google Maps. Alterado por Farias, 2018 

 

Essa região foi o polo de desenvolvimento econômico e industrial da cidade 

no século XIX, mais especificamente por encontrar-se nos arredores do cais do Lago 

Guaíba e próximo da linha férrea. Essa proximidade facilitava o transporte de 

mercadorias para os armazéns e indústrias, impulsionando o crescimento da cidade.  

As fábricas atraíram trabalhadores imigrantes, em sua grande maioria, que 

buscavam por moradias próximas aos seus empregos. Dessa forma, construções 

começaram a ser erguidas por eles, criando uma miscigenação tanto social quanto 

arquitetônica. 

O ápice do desenvolvimento econômico ocorreu entre os anos 1960 e 1970, 

com a instalação de grandes centros comerciais e industriais entre as avenidas 

Farrapos e Presidente Franklin Roosevelt, tais como a Neugebauer, Fiateci, Brahma, 

entre outras. Nesse mesmo período também houve a construção da linha do 

Trensurb e do muro da Mauá, o que distanciou as pessoas do Lago Guaíba e, 

possivelmente, iniciou o esquecimento da área. 

A fábrica da Neugebauer, fundada em 1891, trouxe riqueza para a região e 

realizava diversos eventos na praça pública Pinheiro Machado e na Av. Presidente 

Roosevelt, à época considerada um importante eixo comercial e de lazer. Em 2010 a 

fábrica foi oficialmente fechada, devido a sua relocação para a cidade de Guaíba. 
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Figura 2: Fábrica da Neugebauer 

 
Fonte: Geração Urbana POA, 1950. 

 

Em 1950, devido ao crescimento populacional da cidade, a Prefeitura precisou 

tomar providências para solucionar problemas como habitações, infraestruturas e 

transportes. Então, iniciou-se a prática de aterrar as áreas alagadas com resíduos, 

em consequência da proximidade ao Lago Guaíba.  

Em 1977, foi firmado um contrato entre o Departamento Municipal de Limpeza 

Urbana (DMLU) com uma empresa local para o aterramento inicial de cerca de 10 

hectares. Em sequência, um novo aterramento foi realizado, mas dessa vez em 140 

hectares. Dessa forma, surgiu o Aterro Sanitário Benópolis, antes conhecido como 

Parque Benópolis (TRINDADE; FIGUEIREDO, 1982).  

 

Figura 3: Área de aterro próximo à Avenida Voluntários da Pátria 

 
Fonte: <http://prati.com.br/FotosAntigas/index.htm> 
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Os aterros são notórios em razão aos resíduos nele dispostos, pois a 

decomposição de matéria orgânica do solo gera um líquido que, caso não seja 

destinado de forma correta, pode ser nocivo ao meio ambiente. Parte do bairro 

Humaitá está sob o aterro Benópolis. 

 
Figura 4: Fotografia aérea e imagens de satélite do bairro Humaitá - 1991, 2002 e 2009 

 
Fonte: Google Earth, Metroplan, Martins (2010) 

 

Em consequência a toda essa movimentação, grande parte da vegetação 

nativa foi removida. Todavia, uma porção com aproximadamente 8 hectares do 

banhado permanece e encontra-se inserida no Parque Mascarenhas de Moraes. 

 

Atualmente, a região do bairro Humaitá é predominantemente residencial, com 

poucos comércios e possui grande segregação residencial urbana. A construção da 

Arena do Grêmio impulsionou o setor a construir luxuosos condomínios em sua 

proximidade e melhorias de infraestrutura local, porém, simultaneamente, a periferia 

é marcada por favelas e zonas com infraestrutura debilitada para os moradores mais 

pobres.  

 

3 SISTEMA DE ESPAÇOS LIVRES PÚBLICOS DE PORTO ALEGR E 

 

Porto Alegre, assim como qualquer outra cidade, apresenta um sistema de 

espaços livres e que estão sendo produzido durante o processo de formação da 

cidade. O sistema de espaços livres também está em constante transformação e 

adequação às novas necessidades de seus usuários sem perder suas principais 
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relações. Os elementos básicos componentes de um sistema de espaços livres de 

edificações dentro do contexto urbano são quatro: (a) de elementos de conexão: 

sistema viário; (b) de reunião: parques, praças, praias, etc; (c) de contemplação: 

jardins, bosques, gramado, alagados, lagos, etc; (d) de preservação, conservação 

ou amenização ambiental. Este artigo foi baseado no estudo dos Sistema de 

Espaços livres de reunião, mais especificamente o parque. 

Os Parques são considerados por Macedo e Sakata como “todo espaço de 

uso público destinado à recreação de massa, qualquer que seja seu tipo, capaz de 

incorporar intenções de conservação” e, quanto à morfologia, os autores classificam 

os parques como autossuficientes, isto é, o espaço “não é diretamente influenciado 

em sua configuração por nenhuma estrutura construída em seu entorno”. (MACEDO; 

SAKATA, 2010). Diferenciando-se das praças, que são resultantes da configuração 

do seu entorno, o parque direciona seu entorno na medida em que valoriza os 

investimentos imobiliários de suas proximidades.   

O parque público, como nós o conhecemos hoje, é um elemento típico das 

grandes cidades e cada vez mais se faz necessária a construção de novos espaços. 

Devido ao incremento da densidade populacional, aumenta a demanda de uma 

grande diversidade de solicitações de lazer, tanto esportivo como culturais, e não o 

lazer contemplativo, característica dos primeiros grandes parques públicos.  

No ano de 2017, segundo a Prefeitura Municipal de Porto alegre, o município 

possui oito parques administrados pela Secretaria do Meio Ambiente - SMAM, 

especificamente pela supervisão de Praças, Parques e Jardins - SUPPJ, exceto o 

Parque Germânia, que foi adotado pela empresa Goldsztein e o Parque Moinhos de 

Vento, adotado pelas empresas Zaffari e Hospital Moinhos de Vento. Na Figura 5, 

pode ser observada a distribuição dos oito parques da cidade.  
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Figura 5: Mapa de Porto Alegre com a demarcação dos Parques Urbanos 

 
Fonte: Base fornecida pela UFRGS. Alterada por Miranda (2012) 

 

4 ESTUDO DE CASO: O PARQUE MASCARENHAS DE MORAES 

 

4.1 Metodologia  

 

Para compreender a apropriação do parque Mascarenhas de Moraes foram 

utilizados métodos de avaliações, com a intenção de compreender as relações 

homem-ambiente. O processo de avaliar o ambiente está relacionado à maneira 

como as pessoas experienciam não somente os aspectos físicos, mas também os 

aspectos sociais, culturais e históricos. Nesse contexto, a percepção ambiental 

exerce um papel fundamental no processo de apropriação e identificação dos 

espaços e dos ambientes por eles propiciado. 

No processo de avaliar as interações entre pessoas e ambiente estão 

envolvidos aspectos mensuráveis e outros extremamente subjetivos. Neste sentido 

optou-se pela utilização de mais de um método sendo que todos eles centrados no 

ambiente. A observação assume um papel importante. Várias abordagens, assim 
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como a de Roger Barker (1968), assumem a observação como meio de investigação 

de comportamento e de suas relações com o ambiente na vida real.  

O primeiro instrumento utilizado na avaliação ambiental foi a visita 

exploratória: caminhada despreocupada feita pelos pesquisadores no local de 

estudo com o objetivo de proporcionar um primeiro contato mais atento do 

pesquisador com o local pesquisado.  

O segundo instrumento foi guiado pela Análise Walkthrough5, neste momento 

os diálogos aconteceram com os funcionários, com frequentadores assíduos ou não, 

os diálogos aconteceram com pessoas que exercem funções variadas dentro do 

parque. 

 O terceiro instrumento utilizado foi o mapa comportamental. Os Mapas 

Comportamentais aplicados nesta avaliação foram do tipo ‘centrado no lugar’, onde 

o pesquisador observa o local e realiza os registros em intervalos regulares de 

tempo. A aplicação do instrumento foi realizada a partir de um croqui pré-definido e 

anotações referentes ao parque analisado. Foram realizadas nos domingos no 

período da manhã ou tarde ou em dias da semana no período da tarde. 

O quarto instrumento incluiu algumas entrevistas estruturadas6, aplicadas 

junto aos frequentadores dos parques. No entanto, as entrevistas nem sempre foram 

finalizadas por falta de interesse dos entrevistados. Quando as conversas foram 

mais informais, as respostas foram mais íntegras e atendiam melhores à proposta da 

pesquisa.  

A última etapa metodológica consistiu na Síntese Analítica na qual se 

retomaram as questões iniciais da pesquisa referentes o papel do parque 

Mascarenhas de Moraes no sistema de espaços livres da cidade de Porto Alegre, 

aprofundando o estudo sobre seus usos, forma e apropriação. 

 

 

 

 
                                                 
5 Análise walkthrough: é um instrumento flexível onde, através de um percurso dialogado 
complementado por fotos e croquis, o observador tem uma maior familiaridade com o objeto de 
estudo. 
6 A Entrevistas estruturadas é uma das principais e a mais utilizada técnica de trabalho em pesquisa, 
pois, através de questionamentos sobre o local de estudo, os entrevistados passam informações 
sobre suas relações com o ambiente: o que fazem, quando utilizam, o que sentem, o quanto 
conhecem etc. 
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4.2 Análise 

 

4.2.1 Identificação e características Gerais 

 

Nome Popular: Parque Humaitá ou Campão 

Endereço: Rua Aloísio Filho, 570  

Bairro: Humaitá 

Região de Planejamento: Humaitá/Navegantes/Ilhas 

Área do Parque: 18,3 ha 

Inauguração: 02/07/1982 

Projeto: Original: Léo Ferreira da Silva  

Reformulado em 2007 pela Arq. Ana Maria Godinho Germani. 

Tipologia:  Moderno 

O parque Mascarenhas de Moraes foi o primeiro parque originado da lei de 

parcelamento do solo. É caracterizado como um parque de vizinhança. 

 

Figura 6: Localização do parque na cidade de Porto Alegre 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Alterado por Miranda (2013) 
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Figura 7: Inserção do parque no bairro 

 
Fonte: Mapa cedido pela Prefeitura. Alterado por Miranda (2013) 

 
 

Figura 8: Parque Mascarenhas de Moraes 

 
Fonte: Miranda (2014) 
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4.2.2 Histórico do Parque 

 

Com a evolução da cidade em direção à zona norte e a construção de 

prédios, de fábricas e mesmo do aeroporto, o habitat de aves localizado nesta região 

acabou sendo alterado e, com o tempo, o parque acabou se transformando em um 

refúgio, abrigando diversas espécies da fauna.  O parque possui uma área de 18,3 

ha, sendo 21% de mata ciliar, 35% campos limpos e 44% de área úmida, segundo 

Martins (2010). Foi inaugurado em 2 de julho de 1982.  

Na década de 1990 o parque recebeu melhorias significativas e, em 22 de 

junho de 2011, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e a incorporadora Rossi 

Residencial promoveram uma festa junina para marcar a entrega de novas 

melhorias. Entre elas, o parque recebeu as seguintes intervenções: telamento do 

campo de futebol, colocação de marcos de caminhada em concreto de 100 em 100 

metros, instalação de um playground em toras, com casinha, estrutura, balanços e 

escorregador duplo, instalação de 60 novos bancos e de cem novas lixeiras, 

distribuídos por toda área do parque, complementação das arquibancadas com 

colocação de 59 lajes de concreto e colocação de mais 1.100 metros de cabo de aço 

no cercamento da área. 

 

4.2.3 Uso e Função do Parque 

 

Para análise dos usos e funções foram observados cinco itens: 

- Ecológico : Possui uma reserva ecológica de aproximadamente 6 ha, com 

muitas espécies da fauna e flora. Em uma pesquisa realizada em 2009, foram 

encontradas 103 espécies de aves no parque (SCHERER et al, 2009). O local era 

várzea do Rio Gravataí. Foi utilizado como aterro sanitário com resíduos domésticos 

até o ano de 1973, com a finalidade de permitir a ocupação urbana. Contudo, onde 

se encontra a área natural do parque foram recuperadas as características do 

banhado original. Pelas características do solo e por possuir muito pouca 

pavimentação, tem uma alta porcentagem de permeabilidade do solo e pode ser 

considerado úmido, principalmente na estação do inverno. 

- Social: Por ser o único parque da região, é bastante usado por moradores 

de todas as idades. Os frequentadores, em sua maioria, são moradores do bairro e 

utilizam o parque regularmente. Famílias inteiras, assim como grupos de amigos, se 
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reúnem para fazer churrasco nos finais de semana e feriados, assim como tomar 

chimarrão e as crianças utilizam os brinquedos dos dois parquinhos de forma bem 

intensa. Grupos se reúnem para praticar esportes e promover campeonatos. Com 

bastante frequência são promovidos eventos municipais ou particulares de caráter 

cultural ou esportivos. 

- Estético : Com áreas com características distintas, o local onde se encontra 

o banhado é de vegetação nativa e se destaca por uma paisagem peculiar e um 

grande número de garças brancas e pretas chamam atenção pela beleza natural. As 

diversidades de vegetações, com tons variados de verde, juntamente com o marrom 

do piso natural, lembram uma paleta de cores pastéis. 

- Educativo: As atividades educativas são feitas através de programas de 

educação ambiental.  

- Psicológico : Através da observação, percebe-se que as pessoas utilizam o 

parque como um meio de relaxar, através do contato com a vegetação, de 

exercícios, de relações sociais, sendo este um dispositivo anti-stress, promovendo a 

saúde e o bem-estar físico e emocional. As relações entre grupos com 

características semelhantes são identificadas no parque, apesar de idades distintas, 

e parecem todos pertencer ao mesmo grupo social. 

 

4.2.4 Tradições e Apropriação Simbólica  

 

Através de entrevistas e observações feitas no local, percebe-se que, apesar 

de ser relativamente novo, a população já se apropriou do espaço e o utiliza como o 

“quintal de sua casa”. De um modo gera, se identifica e qualifica o lugar como de 

valor afetivo. Alguns chamam de “o Parcão do Humaitá”, fazendo uma alusão ao 

Parcão, Parque Moinhos de Vento, que é conhecido como um dos parques mais 

elegantes de Porto Alegre.  

Foi o primeiro parque localizado na zona norte da cidade. Está localizado em 

um bairro de baixa renda e com muitos conjuntos habitacionais. Em todas as 

estações do ano é bastante frequentado nos finais de semana e, durante a semana, 

o número de frequentadores diminui consideravelmente. No inverno a procura do sol 

e no verão a possibilidade de sair de casa e se refrescar são lembradas pelos 

frequentadores. 
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4.2.5 Perfil do Público Usuário 

 

A maioria dos frequentadores são moradores do bairro ou de bairros 

próximos, e vêm ao parque caminhando. São pessoas de todas as faixas etárias. O 

maior público ocorre nos finais de semana. Durante a semana observa-se um 

público mais específico: mães com filhos pequenos nos parquinhos ou adolescentes 

praticando esporte nas quadras ou na pista de skate. Nos finais de semana são 

frequentes campeonatos nas quadras esportivas e no campo de futebol. Apesar de 

possuir postes altos de iluminação, não é frequentado a noite. O bairro é 

considerado violento e uma das grandes queixas da população é a segurança a 

partir do final da tarde. 

 

4.2.6 Relações com o Entorno 

 

O entorno imediato do parque é composto em sua maioria por conjuntos de 

edifícios residenciais de 7, 9, e 4 pavimentos, algumas residências de dois 

pavimentos e edificações com um pavimento de uso comercial e serviços. Chamam 

a atenção alguns galpões, uma escola, uma igreja e o SESC/SENAT. Ainda existem 

muito terreno sem um fim definido.  

As duas grandes avenidas que delimitam o parque, a leste e a oeste, Palmira 

Gobbi e Aloísio Filho são de médio porte com canteiro no meio da avenida e com 

árvores de pequeno e médio porte. Ao Sul, o parque é lindeiro a uma avenida de 

acesso ao bairro e neste ponto compreende uma rótula de difícil fluxo, todas com um 

grande fluxo de carros. A vinda da Arena do Grêmio para as proximidades do parque 

alterou a tranquilidade da área, principalmente em dias de jogos onde aumenta o 

número de carros nas vias do entorno do parque. 

 Ao Norte o parque faz divisa com um dos primeiros conjuntos habitacionais do 

bairro, edifícios de apartamentos com 4 pavimentos. Não fosse o cercado e um 

córrego quase completamente cobertos pela vegetação, a divisa ficaria 

imperceptível. 
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4.2.7 Fatores de Risco e Vulnerabilidade 

 

A segurança, principalmente no final da tarde e à noite, foi o problema mais 

citado em conversas e entrevistas. Em torno do banhado não existe nenhuma 

proteção e parece ser um local que oferece risco principalmente às crianças e 

animais que distraidamente podem cair.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este artigo se propôs a descrever a experiências e os resultados obtidos da 

pesquisa feita sobre o parque Mascarenhas de Moraes, localizado dentro do 

4°Distrito da cidade de Porto Alegre. Este resultado parcial, faz parte de uma 

pesquisa maior onde pretende-se conhecer os espaços livres públicos do 4°Distrito e 

entender o seu contexto dentro do sistema de espaços livres públicos da cidade.  

Ao analisar o parque Mascarenhas de Moraes e seu contexto, percebe-se que 

este, associado a possibilidade de proporcionar lazer à população em ambiente ao 

ar livre, junto a elementos vegetais, também gera a sociabilização, podendo 

promover a saúde física, mental e emocional dos usuários. A convivência entre 

diferentes grupos funda um espaço democrático reforçando o caráter público do 

lugar e a valorização da cidadania. 
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