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Do Gasômetro ao Gigante: 
As estratégias de articulação e conexão cidade x borda na  

implantação do Parque Urbano da Orla do Guaíba em Porto Alegre  

INTRODUÇÃO  

Por essência, a cidade contemporânea é o local do convívio entre as 
diferenças. Nesse contexto, os espaços públicos tornam-se fundamentais para 
uma dinâmica urbana integradora, pois são “os locais mais importantes onde 
as pessoas podem participar de vários processos sociais enquanto realizam 
suas atividades diárias” (LEGEBY, 2013, p. 1).  

Importante componente da paisagem e enquadrados como uma 
tipologia de espaço público, os parques urbanos podem ser classificados como 
espaços livres por serem lugares disponíveis à população. Sua concepção 
principal está ligada às questões de salubridade, à importância do contato com 
a natureza e ao encontro social, assumindo assim um papel de centralidade 
nas discussões sobre espaço público na contemporaneidade. 

Os parques urbanos localizados em frentes d’água das cidades, por sua 
vez, além da primazia do caráter sócio-cultural do espaço livre, apresentam 
grande potencial em relação à capacidade de dinamizar cidades. A partir de 
uma configuração espacial que pressupõe a linearidade e a conectividade 
entre as diferentes estruturas, carregam consigo uma ideia de organização do 
espaço a partir de áreas livres contínuas com vistas ao desenvolvimento de 
atividades de lazer, recreação, de convívio e contemplação, com intervenções 
que priorizam a manutenção, regeneração e recuperação das características 
ambientais e dos sistemas naturais (FRIEDRICH, 2007; ALBUQUERQUE, 
2020). 

Essas diferentes abordagens pressupõem que os parques públicos 
urbanos adquirem cada vez mais um caráter multifuncional, podendo ser 
utilizados tanto para cumprir funções sociais e culturais (lazer, recreação, 
desporto, circulação não-motorizada e promoção da educação ambiental e da 
cidadania), como para a preservação do meio ambiente, através da proteção 
dos cursos d’água e da vegetação ciliar, controle de enchentes e de erosão, 
melhoria da qualidade do ar, diminuição dos ruídos urbanos etc. 

No entanto, a relação cidade e borda aquática, especificamente, apesar 
de apresentar um potencial único para a criação de locais de lazer 
contemplativo em áreas urbanas a partir da exploração da paisagem natural, 
nem sempre são espaços integrados ao tecido urbano, com infraestrutura que 
permita apropriação pelos seus cidadãos. Além disso, as grandes obras 
públicas das cidades historicamente são feitas de maneira muito instrumental, 
baseadas em sistemas de infraestruturas, produzidas em função de defender 
os interesses das classes dominantes, enquanto que projetos de lazer e cultura 
são, muitas vezes, considerados de maneira secundária e estruturados em 
momentos específicos, como resultado de grandes eventos, por exemplo. 

Essa ideia de obras notáveis que nascem em virtude de grandes 
eventos é bastante comum na história urbana. Importantes metrópoles 
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brasileiras apresentam tal condição, como o caso do Aterro do Flamengo, no 
Rio de Janeiro, construído em 1955 em virtude do Congresso Eucarístico 
Internacional; e do Parque Ibirapuera, em São Paulo, que nasceu para 
comemorar o IV Centenário da cidade, em 1954. 

O caso de Porto Alegre não é diferente. Impulsionado pelo conjunto de 
intervenções de renovação dos Grandes Projetos Urbanos (GPU`s) 
desenvolvidos para qualificar Porto Alegre como uma das sedes dos jogos da 
Copa do Mundo FIFA 2014 no Brasil, deu-se início, no ano de 2011, à 
elaboração da proposta de Requalificação do Parque Urbano da Orla do 
Guaíba, inaugurado em 2018. 

Imagem 01 - O Parque Urbano da Orla do Guaíba, no trecho denominado Orla Moacyr Scliar 

 Fonte: PARQUE, 2018 

Dado este contexto, o artigo busca compreender e discutir a 
complexidade de projetos urbanos em áreas ribeirinhas em grandes 
metrópoles. O principal objetivo é apresentar um quadro comparativo com 
alternativas de solução, dimensões e elementos levados em consideração em 
projetos relevantes já executados, assim como a importância da gestão de 
projetos urbanos em frentes d’água. 

A escolha deste projeto de revitalização urbana como objeto de estudo 
se justifica por seu contexto histórico, sua posição privilegiada e de caráter 
excepcional na cidade, implantado em local estratégico do tecido urbano, além 
das características morfológicas e da estruturação das funções do parque. 

A pesquisa foi realizada a partir de revisão bibliográfica e da consulta de 
documentos. 

Argumenta-se que o projeto executado tem como foco transformar a 
região ribeirinha em elemento estratégico para a cidade e sua região 
metropolitana, adotando soluções já conhecidas na revitalização de frentes 
d’água, tornando-se, mais do que uma obra de grande dimensão, um espaço 
de qualidade. 
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O texto inicia com uma consideração conceitual sobre a produção do 
espaço público a partir da requalificação de áreas de borda, descreve as 
estratégias utilizadas no projeto de implantação do Parque Urbano da Orla do 
Guaíba em Porto Alegre, apresenta e analisa um projeto de caráter semelhante 
construído no Rio de Janeiro na década de 50, estabelecendo uma análise 
comparativa entre os dois modelos e, finalmente, apresenta as considerações 
finais. 

PARQUE URBANO: EXPRESSÃO DO ESPAÇO COMUM 

Caracterizados como uma tipologia relativamente recente de espaço 
público, os parques urbanos se reconfiguraram, ao longo do tempo, a partir de 
estruturas e interesses políticos e sociais da sociedade (ALBUQUERQUE, 
2020). 

Durante mais de vinte séculos, a praça foi o espaço público mais 
importante na vida urbana. No Século XVII, o parque emerge como demanda 
social e política, ao mesmo tempo em que se contrapõe ao ambiente de 
degradação. Com a urbanização das cidades, decorrência direta da Revolução 
Industrial, os espaços livres que serviam ao lazer foram reduzidos, surgindo a 
necessidade de criação de parques, de modo a institucionalizar o tempo livre 
dos trabalhadores. No Século XIX, o parque passa a ser entendido como 
realidade concreta, criada especificamente para o uso público (MACEDO & 
SAKATA, 2002; MOHR, 2003). 

Expressando o uso coletivo, os parques urbanos do século XX 
demandam novos espaços verdes, recriando condições naturais e lugares de 
sociabilidade na vida urbana. Neste período, influenciados por características 
sócio-econômicas, culturais, e também por sua localização no território, a 
concepção de parque urbano europeu e americano foi se modificando.  

No Brasil não foi diferente, mas talvez a ampliação da noção de espaço 
público tenha sido mais acelerada do que na Europa. Servindo principalmente 
à burguesia, com funções de lazer e de contemplação, de ver e ser visto, os 
parques e os jardins aristocráticos passaram, ao longo do tempo, por uma 
transformação ideológica que os levou ao contato com o povo. A partir da 
metade do Século XX, ampliou-se a produção dos parques urbanos nas 
cidades brasileiras. Antes restritos às áreas centrais e aos bairros mais ricos, 
agora as suas construções passaram a se estender até as periferias (MACEDO 
& SAKATA, 2002; MOHR, 2003). 

Localizado no tecido denso da cidade, o parque público urbano é um 
lugar com dimensões suficientes para abrigar diferentes atividades, lugares 
variados, equipamentos e pequenas edificações para usos diversos. Desta 
forma, a sua existência está relacionada diretamente com a dimensão da área 
que ocupa, visto que outros espaços vazios na cidade, por serem menores, 
não possuem tamanho suficiente para tais características e, portanto, não 
recebem tal classificação (MOHR, 2003). Ao longo do tempo, sua 
funcionalidade manteve-se a mesma, e o caráter dos parques como áreas 
verdes exclusivamente para enaltecer a natureza foi se transformando, 
somente com a introdução, no início do Século XX, de novas atividades 
esportivas, culturais e científicas. 
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No século XXI surge o conceito de parque urbano linear, como 
alternativa devido ao crescente estado de degradação sócio-ambiental 
característico da maioria das áreas urbanas de países considerados em 
desenvolvimento. Conciliando aspectos urbanos e ambientais com as 
exigências da legislação e da realidade de cada local, o parque linear torna-se 
um equipamento estruturado de programas ambientais em áreas urbanas, 
sendo utilizado de maneira recorrente como instrumento de gestão e 
planejamento de áreas ribeirinhas (FRIEDRICH, 2007). 

Ao longo da história do urbanismo estes lugares tornaram-se 
importantes espaços de lazer e educação para a população, com funções 
estéticas e ambientais, com capacidade de contribuir para a preservação de 
recursos naturais. Além dos aspectos ecológicos geralmente considerados na 
concepção dos parques, pesquisas recentes em parques de cidades européias 
e americanas consideram, além da participação dos usuários em seu  
planejamento e gestão, aspectos sócio-culturais, do comportamento e da 
percepção (FRIEDRICH, 2007). 

Esta relação da compreensão do espaço com a sociedade é, para Milton 
Santos, condição fundamental para estudá-lo. Para este autor, tal ligação 
permite conceber alguns elementos fundamentais, entender os efeitos dos 
processos de tempo e mudança, além de especificar as noções de forma, 
função e estrutura (SANTOS, 2014). A partir desta percepção, podemos dizer 
que "o espaço público é resultado de uma construção social ligada à 
necessidade de sociabilidade entre os homens, e nesse sentido é produto. 
Porém, na medida em que é construído se torna produtor de novas relações de 
sociabilidade (…) reconstruindo seu próprio papel como espaço” (SOUZA, 
2008). 

O IMPACTO DA URBANIZAÇÃO EM ÁREAS RIBEIRINHAS 

Buscando uma ruptura entre a rigidez física do espaço urbanizado e a 
fluidez da água, as intervenções em regiões ribeirinhas apresentam-se como 
uma interface contínua de transição entre cidade e borda e de reconexão entre 
a população e as águas. Aproveitar este tipo de oportunidade permite a criação 
de novas dinâmicas e de processos de regeneração tanto do meio urbano 
quanto da proteção e reconstituição dos ecossistemas. 

A ocupação de áreas marginais sem degradar o ambiente natural tem 
como premissa a permeabilidade do solo, permitindo vazão em períodos de 
cheias, exigindo uma relação coerente e equilibrada entre a estrutura ecológica 
e o tecido edificado. Para tanto, o desenho urbano proposto deve considerar o 
aproveitamento dos sistemas naturais e dos elementos existentes, mesclados 
com estratégias que busquem previnir e corrigir possíveis impactos oriundos da 
urbanização (FRIEDRICH, 2007), além da sustentabilidade do espaço após a 
ocupação da população através de uma gestão coletiva e integrada, pautada 
na educação dos usuários (TUCCI, 2005). 

Sob essa perspectiva, os projetos urbanos em regiões de borda aquática 
podem ser entendidos como uma oportunidade de equilibrar o ambiente urbano 
e o natural (SCALISE, 2002), preenchendo vazios e definindo novas 
centralidades e dinâmicas de apropriação e conexão com suas áreas de 
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entorno, incorporando estratégias de drenagem urbana às de renovação da 
cidade, contribuindo assim para a regeneração de ambas as partes 
(CARDOSO, 2009). Parece relevante ainda destacar que intervenções de tal 
envergadura podem transformar as frentes ribeirinhas em uma imagem icônica 
para a cidade. 

O PARQUE LINEAR COMO ELEMENTO INTEGRADOR DO ESPAÇO 
URBANO E DE RECONEXÃO COM A POPULAÇÃO 

A origem do parque linear está no século XIX em alguns países na 
Europa, em projetos inovadores como o Plano de Birkenhead Park, na 
Inglaterra (1843), que propunha um conceito de parque considerando aspectos 
ambientais vinculados a um sistema viário (GIORDANO, 2004); e o Plano para 
a cidade de Berlim, na Alemanha, entre 1840 e 1850, que, estabelecendo um 
sistema de parques e canais de comunicação com o rio Spree, visava a 
integração de soluções para assegurar a navegabilidade e a defesa contra as 
cheias (SARAIVA, 1999). 

No Brasil, os parques lineares surgem geralmente vinculados a áreas 
residuais, lineares e contínuas, degradadas, em estado de abandono ou sem 
uso definido, como um instrumento com capacidade de (re)valorizar a 
qualidade do espaço urbano. De maneira recorrente, estas áreas são frutos de 
intervenções viárias, realizadas para a ligação de áreas centrais com áreas de 
expansão territorial, e muitas vezes formadas a partir de aterros oriundos de 
desmontes de morros (FRIEDRICH, 2007). 

Ao contrário de um parque isolado, com desenho geométrico regular e 
limites bem definidos (GALENDER, 2005), através de planos urbanísticos, o 
parque linear tem como objetivo valorizar o desenho da paisagem urbana, 
estabelecendo uma continuidade espacial e relacionando os espaços abertos 
aos construídos da cidade. Essa continuidade do espaço e a linearidade deste 
tipo de equipamento são, sobretudo, condições que contribuem para minimizar 
os perigos de isolamento dos usuários, bem como de desconexões existentes 
em parques urbanos tradicionais (SCALISE, 2002). 

O conceito contemporâneo de parque linear, para Magalhães (1996), 
propõe a preservação de estruturas fundamentais da paisagem, assumindo 
inúmeras e diversas formas e funções, que vão desde o espaço de lazer, à 
ruas ou praças, e ao enquadramento de infra-estruturas e edifícios. Esta 
condição apresenta-se de maneira relevante, pois agrega o uso humano em 
áreas naturais, até então normalmente dissociadas. 

Os espaços lineares contornados por vias expressas de grande 
conectividade ou localizados entre eixos viários possuem, de maneira 
recorrente, características que atraem os usuários e qualificam o espaço 
urbano. Devido à sua maior superfície de contato com diferentes usos do solo, 
atividades e movimento de pessoas, tornam-se ideais para as práticas de lazer 
e circulação de pedestres e ciclistas. 

Além de privilegiar atividades de lazer como caminhadas, corridas e 
ciclismo, propiciando qualidade de vida e de saúde, Marcus e Francis (1998) 
destacam outras potencialidades da forma linear para a implantação de parque 
urbanos, como a conectividade com o contexto adjacente permitindo grande 
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acessibilidade ao parque, promovendo movimento e animação; a ocupação de 
vazios urbanos ou áreas abandonadas; a relação do parque com os atributos 
ambientais que somados a forma linear permitem a concepção de caminhos 
com paisagem verde contínua, consequentemente protegidos de sol, calor e 
ruídos; a forma estreita que permite diferentes perspectivas visuais de toda a 
superfície do parque, criando a sensação de segurança; e a solução de 
infraestruturas através da incorporação de modelos de drenagem para 
estruturar este espaços abertos. 

Corroborando, Alexander (1980) considera a conexão do projeto com o 
contexto urbano adjacente um dos principais condicionantes para o bom 
desempenho deste tipo de projeto urbano destinado, fundamentalmente, ao 
lazer. A ideia de conectividade do parque com seu bairro adjacente pode ser 
potencializada, segundo Scalise (2002), a partir da oferta de atividades 
adicionais a possíveis lugares de interesse, como campos, escolas, bibliotecas, 
quadras, centros comerciais, esportivos, médico, cultural, de lazer, 
profissionalizante, exposições, feiras, serviços etc. 

Uma solução recorrente para este tipo de equipamento é a organização 
a partir de pólos de atração ou núcleos temáticos, interligados por calçadões, 
ciclovias e faixas de vegetação. Rapoport (1978) sugere sistemas de 
movimento, como o sistema viário, um sistema de praças unidas por percursos, 
ou mesmo sistemas de edifícios lineares, unidos por percursos. 

A seguir, busca-se apresentar de forma sistêmica importantes 
experiências de projetos urbanos em frentes d’água, compreendendo os 
principais aspectos para a integração do ambiente natural de borda e o tecido 
urbano. A partir de uma análise da experiência recente de Porto Alegre, 
selecionamos um estudo de caso comparativo baseado em algumas 
características similares encontradas, a saber: a ocupação de região ribeirinha 
em área de solo criado a partir de aterro; a existência de vias expressas de 
contorno; a escala projetiva e o programa de usos e ocupação. 

A EXPERIÊNCIA DE PORTO ALEGRE: AS ESTRATÉGIAS PARA 
IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DA ORLA DO GUAÍBA, NO TRECHO ENTRE 
A USINA DO GASÔMETRO E O PARQUE GIGANTE 

Porto Alegre é reconhecida como uma cidade com grande tradição no 
desenvolvimento de planos e projetos urbanos e, assim, desde o início do 
Século XX, tem estruturado as suas dinâmicas de crescimento com base em 
estudos, planos e projetos que expressem novos conceitos em termos de 
planejamento espacial da cidade. Seja no todo ou em partes, Porto Alegre 
recebeu, em vários períodos de desenvolvimento, estudos de remodelação que 
buscavam estabelecer diretrizes adequadas ao seu crescimento. 

A cidade de Porto Alegre é margeada pelo lago Guaíba, e sua orla 
possui aproximadamente 70 quilômetros de extensão, divididos em orla norte e 
orla sul. No passar do tempo, esta borda da cidade recebeu sucessivos aterros 
que modificaram não só o território, mas acabaram por afastar a cidade da 
paisagem natural, estabelecendo uma condição de distanciamento que 
fragilizou as articulações cidade x água. 
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Imagem 02: Aterro Praia de Belas, final da década de 1960 

 Fonte: MARQUES, 2011 

Sua porção sul, a partir da região central, está estruturada em uma área 
de aterro idealizada na década de 40 e efetivada entre as décadas de 50 e 70, 
recorte exemplar pelas contradições que acompanharam o seu processo de 
concepção, pelo aspecto excepcional (localização, forma e paisagem) e pelo 
recente projeto de requalificação que constitui uma tentativa de resolver o 
desafio urbanístico de relacionar cidade e lago. 

Devido às suas características paisagísticas, desde a primeira década 
do século XX esta área de aterro (Praia de Belas) foi um dos principais focos 
de estudos urbanísticos e de planos de conjunto. Todas as propostas tinham 
em comum a intenção de urbanizar esta extensão da cidade através da 
valorização e da aproximação com as potencialidades naturais do lugar, assim 
como pretendiam implantar uma avenida marginal que permitisse um percurso 
contemplativo aos habitantes e, ao mesmo tempo, um desfrute visual do lago. 

Em 1951, é elaborado o Estudo Urbanístico da Região da Praia de 
Belas, chamado também de Pré-Plano, de autoria de Demétrio Ribeiro e 
Edvaldo Ruy Pereira Paiva. O Plano Definitivo é aprovado em 1955 e, em 
1959, é incorporado ao primeiro Plano Diretor de Porto Alegre, Lei n. 2046/59 
(NYGAARD, 2005). Por questões técnicas, o projeto é implantado apenas 
parcialmente, com o tamanho do aterro reduzido, passando a ser destinado 
para parques urbanos e reservando áreas para os centros administrativos 
Municipal, Estadual e Federal (BOHRER, 2001). 

Nesta época já havia ocorrido a maior enchente registrada em Porto 
Alegre, conhecida como enchente de 1941, quando as águas do lago Guaíba 
alcançaram a altura de 4,76 metros, e que, somada a periódicas enchentes 
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posteriores, levou à idealização de um plano de defesa para a cidade. A 
solução adotada foi a construção de um dique com altura de 6,00 metros, 
contornando toda a península e atingindo, em sua totalidade, a urbanização da 
Praia de Belas. Este dique de proteção, atual Avenida Edvaldo Pereira Paiva, 
foi implantado na linha de contorno do aterro, onde passaria uma avenida 
rápida, ligando a Av. do Porto à Ponta do Dionísio (BOHRER, 2001). 

Pautado em preceitos modernistas, o aterro de quase 300 ha propõe 
uma rede contínua de espaços públicos abertos que tem, no parque central de 
grandes proporções, seu principal elemento. Os edifícios de interesse público 
(atual área do Centro Administrativo Estadual), como auditórios, teatro, clube, 
mercado e centro comercial, localizam-se na face norte deste parque central 
(BOHRER, 2001). 

Com a revisão das normativas urbanas, o Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano e Ambiental (PDDUA) de 1999 classificou a orla do 
lago Guaíba como “Área de Revitalização”, dando início a um ciclo de 
elaboração de estudos com o intuito de resgatar as articulações entre o 
território da cidade e as suas águas. Os estudos não são categorizados 
propriamente como planos urbanos. Trata-se de um conjunto de relatórios 
técnicos e diretrizes projetuais desenvolvidos pelo Grupo de Trabalho da Orla 
(GT Orla), formado por técnicos da prefeitura de Porto Alegre e sob a 
coordenação da então Secretaria de Planejamento Municipal (SPM). 

Com base em tais estudos, e impulsionado pelas estratégias de 
qualificação da cidade de Porto Alegre como uma das sedes dos jogos da 
Copa do Mundo FIFA 2014 no Brasil, deu-se início, no ano de 2011, à 
elaboração da proposta de Requalificação do Parque Urbano da Orla do 
Guaíba. O primeiro passo foi a contratação do escritório do arquiteto e 
urbanista curitibano Jaime Lerner por “notório saber”, modalidade preferencial 
de acordo com a legislação federal de licitações (Lei n. 8666/93), sem a 
realização de um concurso público. 

A etapa inicial diz respeito a um Plano Conceitual de Ocupação que 
compreende o trecho entre a Usina do Gasômetro e o Arroio Cavalhada (na 
região da Ponta do Dionísio), totalizando cerca de 5,9 km e 56,7 hectares. É 
pautado por duas premissas: a primeira é a tradução do conceito geral da 
proposta em elementos edificados e naturais que se repetem ao longo do 
parque. A segunda premissa é a introdução de elementos específicos de 
acordo com a vocação pertinente a cada trecho (PMPA, 2012). 

Este Plano Conceitual divide o espaço de borda por trechos, delimitados 
e identificados por suas características predominantes, tanto naturais, que 
dizem respeito ao próprio parque, quanto de utilização do entorno.  

Em termos básicos, há quatro elementos que constituem o parque como 
um todo: patamares, ciclovia superior, passeio inferior e, contíguo à avenida/
dique, estão localizadas estruturas de apoio aos usuários, como bares, 
quiosques, sanitários, depósitos, vestiários e módulo de segurança pública 
(PMPA, 2012). 
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Imagem 03: Corte esquemático do Parque Urbano da Orla do Guaíba 

Fonte: PARQUE (2018) com adaptações dos autores, 2021 

Visando indicar medidas que reduzam e compensem impactos 
negativos, em 2012 foi aprovado o Estudo de Viabilidade Urbanística (EVU) 
para os 1,3 km de orla correspondentes ao primeiro trecho, denominado Orla 
Moacyr Scliar, localizado entre a Usina do Gasômetro e as imediações da 
Rótula das Cuias, com 8,64 hectares de área. 

No entanto, os relatórios elaborados pela Secretaria de Planejamento 
Municipal, assim como os estudos e diagnósticos preliminares, não apresentam 
registros de participação do público, o que permite afirmar que as percepções 
da população sobre este espaço de relevância para a cidade e significativo 
para os moradores não foram considerados. As diversas manifestações da 
população, as repercussões polêmicas sobre o projeto de revitalização 
(REVITALIZAÇÃO, 2013) e as duras críticas durante a audiência pública de 
apresentação do projeto realizada em 2013 (MUITO, 2013; EM, 2013), feitas 
justamente pela falta de diálogo, demonstram o desejo de participação popular 
na elaboração das propostas para a área. Dentre as principais críticas, podem 
ser listadas a excessiva quantidade de concreto que conformam as 
arquibancadas e os espaços comerciais, a pequena presença de bancos e de 
arborização no setor e a falta de proposição de alternativas para o comércio 
informal de alimentos, bastante consolidado no local. 

A despeito de tudo isso, as obras do trecho foram finalizadas em junho 
de 2018 e o parque restou inaugurado. Apesar das duras críticas prévias, a 
intensa presença de usuários nos primeiros finais de semana após a sua 
abertura permanece constante e demonstra a relevância do espaço e a 
urgência de estabelecer uma conexão entre cidade e borda. 
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Imagem 04 - O Parque Urbano da Orla do Guaíba, no trecho denominado Orla Moacyr Scliar 

 Fonte: PARQUE, 2018 

A Orla Moacyr Scliar faz parte de um todo maior, o Parque Urbano da 
Orla do Guaíba, com trechos indefinidos e outros em fase de obras. O trecho 
seguinte, denominado nos estudos de Trecho 2, compreendido entre as 
imediações da Rótula das Cuias e o Anfiteatro Pôr do Sol, não possui projeto 
definido. Na porção seguinte, o terceiro trecho, popularmente chamado de 
trecho esportivo, estende-se desde o Arroio Dilúvio (na Avenida Ipiranga) até as 
imediações do Parque Gigante (área pertencente ao Sport Club Internacional) 
e foi inaugurado no mês de outubro de 2021. 

Imagem 05 - Trecho esportivo do Parque Urbano da Orla do Guaíba 

Fonte: JUNIOR, 2021 
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O projeto inclui áreas de estar e convivência, ciclovia, bares, 29 quadras 
esportivas e estruturas de apoio à prática de esportes, parques infantis, e a 
maior pista de skate da América Latina. Além disso, alguns elementos visam a 
integração com espaço circundante existente, como o eixo cívico que parte do 
parque lindeiro, o marinha do Brasil e estende-se até a borda, passeio público 
com arquibancadas para contemplação do emblemático pôr-do-sol do Guaíba, 
ciclovia e pista de caminhadas que se conectam com os demais setores do 
parque. 

MARCO PAISAGÍSTICO: PARQUE BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, NO 
RIO DE JANEIRO 

Situada às margens de um contexto litorâneo, o Rio de Janeiro 
estruturou seu núcleo urbano a partir da área portuária. Foi na primeira década 
do século XX que a cidade iniciou os procedimentos de modernização do porto 
e suas áreas de entorno. Entre os anos 1902 e 1905, a construção da Avenida 
Beira-Mar, na enseada do Flamengo, fomentou as ocupações residenciais da 
porção sul, especificamente na orla dos bairros da Glória e do Flamengo e, a 
partir dos anos vinte, em Copacabana (BOHRER, 2001). 

O aumento da densidade populacional ocasionado pelo interesse 
imobiliário nesta porção da cidade desencadeou uma necessidade de 
renovação da sua infraestrutura física. Com o objetivo de propor um novo plano 
para a cidade, foi criada, na década de 40, durante o governo de Henrique 
Dodsworth, a Comissão do Plano da Cidade. O plano, que visava a extensão e 
transformação da cidade tratava, essencialmente, de uma série de projetos 
viários que visavam conciliar o seu traçado xadrez colonial com a abertura e o 
prolongamento de novas vias. As reformas viárias previstas neste processo de 
urbanização exigiam a derrubada do Morro de Santo Antônio, estratégia 
fundamental para o urbanismo da cidade, já consideradas desde o Plano 
Agache (1927 - 1930) (BOHRER, 2001; OLIVEIRA, 2006). No entanto, em 
virtude das necessidades urbanas daquele momento, as propostas de Agache 
são modificadas, como a ampliação da área aterrada em frente ao mar para a 
futura implantação do aeroporto Santos Dumont (BOHRER, 2001). 

Como solução urbanística, deu-se início às obras de criação de solo 
urbano através de aterro na enseada Glória - Flamengo, com a função 
essencial de alargar a faixa litorânea, articulando e melhorando o tráfego, 
através da implantação de pistas de alta velocidade. O aterro previsto no Plano 
de Melhoramentos (1875), resultado da demolição dos morros do Castelo, 
Querosene e Santo Antônio, estende-se por sete quilômetros, compreendendo 
aproximadamente 1,3 milhão de metros quadrados. O aterro apresenta-se 
principalmente como suporte para uma ordenação viária com capacidade de 
sustentar uma rápida conexão entre o centro de negócios na Zona Norte, com 
o setor habitacional na Zona Sul (BOHRER, 2001; OLIVEIRA, 2006). 

Criando as bases físicas para a construção destas vias expressas, que 
deveriam acompanhar o traçado da antiga Avenida Beira - Mar, associadas a 
um parque de grandes dimensões, em 1948 o arquiteto Afonso Eduardo Reidy, 
como Diretor de Urbanismo da Secretaria Geral de Viação e Obras, juntamente 
com o arquiteto Hermínio de Andrade, elabora a primeira proposta de 
urbanização do Aterro do Flamengo (BOHRER, 2001). 
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Apesar de muitas contradições e divergências de posicionamentos 
quanto ao uso e ocupação do aterro, em 1953 Reidy e os arquitetos Edwaldo 
Vasconcelos e Hélio Mamede elaboram o primeiro projeto especificamente 
para a área de aterro. Tendo o Museu de Arte Moderna como o foco principal 
desta proposição, somado a outros edifícios de menor porte, compreendendo 
atividades de caráter esportivo, recreativo e cultural, a equipe de técnicos da 
prefeitura assume integralmente a urbanização do Aterro Glória - Flamengo 
como um grande parque público, contornando a Bahia da Guanabara com uma 
elegante parkway (BOHRER, 2001). 

Posteriormente, no ano de 1961, no governo de Carlos Lacerda, surgiu a 
iniciativa definitiva de criar um parque na área do Aterro do Flamengo. Neste 
momento, Carlota de Macedo Soares, na condição de representante dos ideais 
da elite carioca, assumiu a coordenação do projeto do parque, retomando-o em 
1962, e cuja equipe foi integrada por Affonso Eduardo Reidy, Hélio Mamede e 
pelo paisagista Roberto Burle Marx. Para Carlota, na ideia de concepção de 
um parque naquele local estava implícita a tarefa de contribuir para a melhoria 
da qualidade de vida, possibilitando a reconciliação dos cidadãos com sua 
cidade e contendo a ofensiva da especulação imobiliária (OLIVEIRA, 2006). 

Neste sentido, os principais elementos estruturadores da proposta de 
urbanização elaborada entre os anos de 1962 e 1964 são o sistema viário e o 
paisagismo, que evidenciam duas concepções principais: a criação de uma 
nova paisagem e a democratização dos espaços públicos (CAIXETA, 2015).  

Sendo a única ligação direta entre a zona sul e o centro do Rio, a área 
onde se instalaria o parque de grandes proporções apresentava-se de maneira 
complexa. Desta forma, conceber um parque com capacidade de organizar 
este fluxo de veículos sem que perdesse sua identidade como parque, era, 
talvez, o maior desafio projetivo, potencializado pelo fato de que “duas das 
onze pistas previstas já haviam sido implementadas, cortando o aterro ao meio 
criando grandes problemas para sua urbanização, não somente pelo lado 
estético como pelo lado utilitário, no relativo ao aproveitamento das 
áreas” (OLIVEIRA, 2006). 
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Imagem 06 - O Parque do Flamengo na década de 1960 

Fonte: CAIXETA, 2015 

O Parque Brigadeiro Eduardo Gomes, popularmente conhecido como 
Parque do Flamengo foi finalmente inaugurado em 1965. Ícone das 
transformações do espaço carioca em pleno processo de perda da condição de 
capital do Brasil nos anos 60, até hoje é considerado de grande relevância para 
o contexto brasileiro. Estratégia fundamental para o desenvolvimento da 
cidade, o parque, construído sobre esta área de aterro, apresenta-se como 
instrumento específico de planejamento urbano, servindo como suporte e 
orientação para as iniciativas e decisões tanto do poder público quanto da 
iniciativa particular, servindo também de suporte para uma ordenação viária 
com capacidade de conectar o centro de negócios, na Zona Norte, com o setor 
habitacional na Zona Sul, ao mesmo tempo que integra-se a passagem 
circundante e a importantes equipamentos urbanos (BOHRER, 2001; 
OLIVEIRA, 2006). 
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Imagem 07 - Parque Brigadeiro Eduardo Gomes, Parque do Flamengo 

 Fonte: OLIVEIRA, 2006 

Além destas questões de conectividade, a problemática urbanística da 
área de entorno foi determinante para o traçado do parque em si, que deveria 
integrar importantes equipamentos urbanos concebidos separadamente, como 
o Aeroporto Santos Dumont (1944), o Museu de Arte Moderna (1956) e o 
Monumento aos pracinhas (1956) (OLIVEIRA, 2006). 

Em termos básicos, há um esquema compositivo que divide o parque 
em dois eixos, de caráter opostos: um eixo contíguo ao espaço edificado da 
cidade, que acompanha a linearidade das pistas de alta velocidade; e um eixo 
na escala local, com caminhos próximos da beira-mar, que configuram as 
atividades do parque propriamente dito. 

A partir desta concepção geral, três faixas principais organizam o 
parque: a primeira, entre a Avenida Beira-Mar e a primeira autopista, foram 
situados os estacionamentos, as quadras e os playgrounds, intercalados por 
áreas tratadas com soluções paisagísticas. A segunda faixa, entre as duas 
pistas de alta velocidade, situaram-se os canteiros verdes, com jardins centrais 
projetados com uma perspectiva profunda para serem vistos a partir dos carros 
e a grande velocidade. Nas suas proporções mais alargadas, foram 
implantadas passarelas de pedestres. Por fim, a terceira faixa, entre a segunda 
pista de alta velocidade e o mar, constitui o parque propriamente dito, 
margeando a baía. Configura-se como a porção mais larga de terra e dá 
suporte aos equipamentos de lazer e à praia, conectando os volumes 
edificados, os espaços urbanizados, as passarelas de pedestres, as passagens 
subterrâneas e a orla da Baía de Guanabara. Levando em consideração a 
circulação a pé ou de bicicleta, no interior do parque estruturam-se diferentes 
sistemas de circulação (BOHRER, 2001; OLIVEIRA, 2006). 
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O programa original do parque, concebido através de um projeto 
modernista, integra o programa natural - a praia, setores arborizados e espaços 
de estar (áreas de piquenique, praia artificial) ao programa construído - as 
áreas de esportes (campos de futebol, pista de aeromodelismo, pistas de kart), 
museus, restaurantes, casas de shows, além de ciclovia e uma marina 
(OLIVEIRA, 2006). 

ANÁLISE COMPARATIVA 

A partir de ações locais em um contexto de planejamento urbano e 
regional, os dois projetos de revitalização e ocupação de áreas ribeirinhas 
analisados tiveram como propósito fundamental a integração do ambiente 
natural ao meio urbano. 

Aspectos considerados por Alvim, Costa e Alves (2018) para a definição 
de diretrizes e exploração do potencial de transformação das regiões 
ribeirinhas em cidades contemporâneas foram adotadas. Segundo estes 
autores, projetos de requalificação urbana em frentes d’água inspirados por um 
modelo de intervenção estadunidense buscam (i) a criação ou recriação da 
imagem de territórios e cidades com o objetivo de atrair novos fluxos locais e 
globais, utilizando como programa a (ii) implantação de equipamentos culturais 
e edifícios icônicos; (iii) criando novas centralidades que apresentam alto poder 
de atração de fluxos econômicos e sociais. Soma-se a estas questões, (iv) a 
estratégia de contratação de arquitetos de renome internacional, tanto para os 
projetos de desenho urbano, quanto para o desenvolvimento de seus principais 
edifícios. 

Tabela 01 - Comparativo de quatro fatores entre os dois projetos analisados 

Fonte: Elaboração dos Autores (2021) 

PARQUE DO FLAMENGO,  
RIO DE JANEIRO 

PARQUE DA ORLA,  
PORTO ALEGRE

CRIAÇÃO DE UMA 
IMAGEM EMBLEMÁTICA 
PARA A CIDADE  

Ícone das transformações do 
espaço carioca nos anos 60, até 

hoje é considerado de grande 
relevância para o contexto 

brasileiro

Resgata as articulações entre 
o território da cidade e as 

águas, através de um 
desenho orgânico que se 

destaca na paisagem

EQUIPAMENTOS 
CULTURAIS E EDIFÍCIOS 
ICÔNICOS 

Aeroporto Santos Dumont (1944); 
Museu de Arte Moderna (1956); 

Monumento aos Pracinhas (1956)

Restaurante panorâmico 
construído dentro d’água; 
maior pista de skate da 

América Latina

CRIAÇÃO DE NOVA 
CENTRALIDADE 

Instrumento de planejamento 
urbano fundamental para o 

desenvolvimento da cidade a 
partir da conexão das zonas norte 

e sul, incorporando parque e 
equipamentos de apoio

Transformação de área 
subutilizada em parque 

urbano através da valorização 
e aproximação com as 

potencialidades naturais do 
lugar

EQUIPE TÉCNICA 
COMPOSTA POR 
ARQUITETOS DE 
RENOME 
INTERNACIONAL 

Arquiteto Affonso Eduardo Reidy; 
Paisagista Roberto Burle Marx

Arquiteto e Urbanista 
Jaime Lerner
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Além dos aspectos acima relacionados, comparativos complementares 
foram verificados em características similares encontradas entre os dois 
projetos analisados: a ocupação de região ribeirinha em área de solo criado a 
partir de aterro; a existência de vias expressas de contorno e a escala projetiva. 

Tabela 02 - Comparativo complementar entre os dois projetos analisados 

Fonte: Elaboração dos Autores (2021) 

É possível perceber que ambos são estruturados a partir da ideia de 
uma grande área verde longitudinal acompanhando avenidas de tráfego rápido 
localizadas dentro da cidade. Esta concepção que associa um parque urbano 
com vias expressas é denominada de parkway e origina-se de uma ideia 
americana de espaço urbano. 

No entanto, de acordo com Bohrer (2001), neste aspecto está uma 
diferença estrutural na aplicação das ideias da urbanística moderna na 
concepção dos dois aterros. 

“O aterro na enseada Glória-Flamengo é gerado com a função 
essencial de alargar a faixa litorânea para receber um sistema viário 
de pistas de alta velocidade, permitindo assim a ligação mais rápida 
dos setores norte e sul (…) e a implantação do projeto do Parque do 
Flamengo no aterro é a finalização do novo espaço público de lazer 
(…) constituindo um espaço urbano aberto exemplar, no âmbito do 
território nacional.” (BOHRER, 2001, p.175) 

Enquanto a proposta de intervenção realizada no Rio de Janeiro possuía  
a função essencial de articular o trânsito entre duas zonas distintas importantes 
da cidade, no caso de Porto Alegre o desenvolvimento urbano não dependia 
das funções previstas para a área aterrada, estando associada à implantação 

PARQUE DO FLAMENGO, 
RIO DE JANEIRO 

PARQUE DA ORLA,  
PORTO ALEGRE

ETAPAS DE PROJETO / 
PROCESSOS DE 
PLANEJAMENTO 

1953 - primeiro projeto para a 
área de aterro; 

1961 - elaboração do projeto 
do parque sobre a área de 

aterro; 
1962 - 1964 - proposta de 

urbanização do parque

Dec. 40 - concepção do 
aterro; 

1951 - primeiro estudo 
urbanístico da área de aterro; 
1955 - elaboração do plano 
definitivo da área de aterro; 
2011 - elaboração de projeto 

de requalificação da região de 
borda (parque)

ÁREA DE ATERRO

Resultado da demolição dos 
morros do Castelo, 

Querosene e Santo Antônio 
7 km,  

1,3 milhão de m2

300 ha (área total do aterro) 

Parque: 5,9 km (projetados, 
sendo 2,9 km executados) 

56 mil m2

ARTICULAÇÃO COM O 
ENTORNO 

11 pistas de alta velocidade 
circundadas por uma grande 

área verde longitudinal

8 pistas de alta velocidade 
contornam a península, 

mantendo conexão visual com 
a água e a mata ciliar

PROCESSOS 
COLABORATIVOS / 
PARTICIPAÇÃO POPULAR

Não há menção, nos 
documentos acessados, sobre 
a efetiva participação popular 

nos processos decisórios. 

Audiência pública de 
apresentação do projeto
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de um bairro residencial e posteriormente à função de dique e contenção das 
cheias (BOHRER, 2001).  

Assim, a ideia de aterrar esta parte da cidade conduziu, sobretudo, à 
criação de uma grande extensão de terra urbana, em localização privilegiada, 
sem a definição dos objetivos para tal empreendimento. Este cenário resultou 
no afastamento, nesta parte da cidade, de seu lago, mantendo, apesar dos 
sucessivos estudos e propostas, um histórico de contradições e indefinições, 
não estabelecendo de maneira clara a relação entre o lago, a área do parque e 
a cidade até recentemente. 

Com relação à transparência do processo e à participação popular, o 
que se percebe no caso de Porto Alegre é uma etapa informativa e de 
validação de estratégias previamente definidas pelo poder público juntamente 
com representantes da sociedade civil, acarretando em uma forte resistência e 
descontentamento. No caso do Rio de Janeiro especificamente, não 
encontramos menção sobre os processos participativos nos materiais 
acessados, mas segundo Oliveira (2006), o Parque do Flamengo foi resultado 
da vontade de um governo democrático somado ao trabalho de uma equipe 
visionária e competente, garantindo a criação de um modelo de espaço público 
voltado para a população local. 

Apesar da distância temporal que separa os dois projetos, estratégias 
comuns de implantação são percebidas, tanto no que diz respeito ao processo 
de concepção, como pelo aspecto excepcional de localização, forma e 
paisagem circundante, como pelo programa de usos e ocupação, que podem 
ser observados no quadro a seguir: 

Tabela 03 - Comparativo complementar entre os dois projetos analisados 

PARQUE DO FLAMENGO, 
RIO DE JANEIRO 

PARQUE DA ORLA,  
PORTO ALEGRE

DIVISÃO DO PROJETO EM 
SETORES

Uma grande etapa de 
execução

Faixa linear divida em setores 
de acordo com as vocações 

locais. As etapas de execução 
acompanham a setorização

CONCEPÇÃO DE CIDADE

Plano estratégico de 
melhoramentos, incorporando 
elementos naturais a soluções 
de transporte e conectividade

Revitalização de áreas 
subutilizadas com 

incorporação de elementos e 
construções complementares, 

estabelecendo relações 
visuais entre cidade e água

ESQUEMA COMPOSITIVO / 
ESTRATÉGIAS DE 
IMPLANTAÇÃO 

Organização do parque em 
três faixas principais:  
1) Avenida Beira-Mar, 

estacionamentos, quadras 
esportivas, parques infantis; 
2) canteiros verdes e jardins 

centrais 
3) parque propriamente dito, 

margeando a baía, com 
estruturas de apoio aos 

usuários

Quatro elementos constituem 
o parque como um todo: 

1) patamares em diferentes 
configurações: escadarias, 
arquibancadas, rampas e 

mata ciliar; 
2) passeio e ciclovia junto a 

avenida de alto fluxo; 
3) passeio inferior, localizado 
no parque propriamente dito; 

4) estruturas de apoio aos 
usuários
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Fonte: Elaboração dos Autores (2021) 

De maneira geral, percebe-se que a miscigenação de usos e ocupações 
propostas visam reestabelecer a urbanidade privilegiando vitalidade urbana a 
partir da garantia de "copresença" , possibilitada pela oferta de atividades 1

públicas e privadas, que vão desde bares e restaurantes a equipamentos 
esportivos e de lazer, como quadras, parques infantis, passeios e ciclovias.  

Destaca-se também o papel do turismo como um dos principais 
dinamizadores econômico e social nos casos de requalificação de regiões 
ribeirinhas. O respeito e a conectividade com o entorno consolidado, somados 
a preservação e manutenção do ambiente natural e a valorização da paisagem 
normalmente são o ponto de partida desses grandes projetos urbanos, que 
mesclam intervenções com assinatura de grandes arquitetos, incorporando 
estratégias de consumo e atividades esportivas através de novas waterfronts. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a capacidade de promover uma transformação física e espacial nas 
cidades, os projetos urbanos de requalificação de regiões ribeirinhas são 
instrumentos de planejamento e gestão urbana que visam à substituição ou 
transformação de morfologias e do solo subutilizado. Esta mudança depende 
da renovação da imagem urbana existente através da valorização da paisagem 
natural e sua reconciliação com o contexto urbano pressupondo um equilíbrio 
entre estratégias de dimensões sociais, econômicas e ecológicas. 

A importância das regiões de borda para a cidade, tão valorizados nos 
dois projetos aqui apresentados e discutidos, não se mantém restrita ao seu 
resgate através de estratégias de intervenção urbana, mas está, sobretudo, 
relacionada a questões de funcionalidade - como conexões e circulação; 
simbólicas - a memória afetiva com o local; e culturais. 

Evidencia-se a reintegração cidade x borda aquática através de uma 
concepção sistêmica e integrada desde a escala global do planejamento 
urbano, passando pela escala do projeto de desenho urbano, até a escala do 
objeto arquitetônico. Trata-se, sobretudo, de um processo que pressupõe uma 
viabilização conjunta destas três escalas citadas, "onde intervêm a capacidade 
de concepção e de desenho do espaço urbano, a capacidade de legislar, a 
capacidade de estabelecer prioridades e a capacidade financeira e executiva 
do poder público municipal” (BOHRER, 2001). 

Em tempo, cabe mencionar que não se trata de uma tentativa de 
enaltecer ou criticar um modelo de intervenção urbana, mas sim traçar relações 
que permitam reconhecer as dinâmicas de produção do espaço urbano ao 

USOS E ATIVIDADES/
PROGRAMA

praia, setores arborizados e 
espaços de estar (áreas de 
piquenique, praia artificial), 
campos de futebol, pista de 

aeromodelismo, pistas de kart, 
museus, restaurantes, casas 
de shows, ciclovia e marina 

áreas de estar e convivência, 
arquibancadas, ciclovia, 

bares, edificações de apoio, 
quadras esportivas e 

estruturas de apoio à prática 
de esportes, parques infantis, 

pista de skate

 Termo de origem sociológica, pode ser entendida como o ato de estar presente, ao mesmo 1

tempo, em algum espaço (GOFFMAN, 1963; LEGEBY, 2013).
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longo do tempo, suas implicações na manutenção e proteção do ambiente 
natural e as práticas socioespaciais nele possibilitadas. Desde a questão 
histórica dos aterros e a posição privilegiada na cidade até as características 
morfológicas e a estruturação das funções do parque, além dos processos 
desencadeados a partir da resolução de sua implantação, os dois projetos 
escolhidos como estudo de caso apresentam elementos significativos para 
justificar sua escolha como objeto de análise e comparação.  

Assim como no Rio de Janeiro um simples corredor para carros 
transformou-se em uma imensa área arborizada, convertendo-se em um 
símbolo para a cidade, especula-se que o Parque da Orla, em Porto Alegre, 
tem se estabelecido, desde a sua recente inauguração, em um local 
estratégico e de qualidade para a cidade e seus usuários, estabelecendo, após 
muitos anos de abandono, contradições e divergências de posicionamentos 
quanto ao seu uso e ocupação, uma conexão historicamente desejada entre o 
lago, a área do parque e a cidade. 
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