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RESUMO: 

Para a Melnick Even, a preservação ambiental, social e cultural são 

prerrogativas fundamentais em sua forma de atuar e de se relacionar com os 

diferentes públicos, que vão além da sustentabilidade dos empreendimentos, 

mas no compromisso com as futuras gerações e ao estímulo de um ambiente 

com forte senso de responsabilidade e de cidadania. 

O Projeto Praças foi criado pela Melnick Even em 2003 a partir da adoção 

da primeira área verde em Porto Alegre. Atualmente já são 7 praças adotadas, 

totalizando 54.482m2 sob manutenção da instituição e beneficiando diretamente 

um público de 600 mil habitantes, moradores dos bairros Floresta, Menino Deus, 

Boa Vista, Petrópolis e Bela Vista.  

Além da adoção e manutenção das áreas, o Projeto Praças também 

elabora e executa intervenções urbanísticas de melhoria e resgate de espaços 

depredados, devolvendo-os para uso, bem como a adequação de áreas a partir 

de pesquisas realizadas junto com as comunidades de seus entornos. 
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INTRODUÇÃO 

“La ciudad no es espacio neutro  

donde están las cosas y los hombres: 

la ciudad es los hombres y las cosas,  

las cosas y los hombres son la ciudad”. 

Octavio Paz 

 

As cidades refletem a forma com que as pessoas vivem e se relacionam. 

E, por isso, elas também mudam suas necessidades de morar, conviver, circular 

e usar racionalmente os recursos naturais disponíveis. Por um lado, as cidades 

edificam-se, criam novos marcos arquitetônicos, tornam-se em metrópoles. Por 

outro, elas também produzem espaços ociosos, por vezes segregados 

(MIRANDA, 2010; ARIAS, 2010), em função de múltiplos fatores, tais como a 

dificuldade de acesso a serviços e à falta de segurança. Já nos anos de 1980, a 

teoria das janelas quebradas1 demonstrou que o abandono e falta de cuidado de 

estruturas é um convite para a depredação e a criminalidade, gerando um ciclo 

destrutivo complexo de se romper.  

No entanto, paralelo a este processo, observa-se em diversas partes do 

mundo, o crescimento de iniciativas públicas e privadas voltadas para o resgate 

de áreas degradadas, devolvendo-as ao uso da população ou transformando-as 

em novos espaços de convivência e socialização. Mais do que isso, tais ações 

não incrementam apenas no resgate do exercício cidadão no uso dos espaços, 

mas repercutem também na autoestima da população do seu entorno, bem como 

na geração de resultados financeiros, fruto especialmente da exploração 

                                                           
1 Veja mais sobre a teoria das janelas quebradas em George Kelling and Catherine Coles. Fixing Broken 

Windows: Restoring Order and Reducing Crime in Our Communities, ISBN 0-684-83738-2. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Especial:Fontes_de_livros/0684837382
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comercial e turística. Tais intervenções podem ser transitórias, como no caso da 

realização de piqueniques, food parques, entre outros eventos promovidos 

geralmente em lugares com uso restrito ou quase inexistente, ou permanentes – 

que se propõem a recuperar os espaços abandonados e a devolvê-los para o 

uso da população, reconfigurando não apenas o próprio lugar, mas a relação 

estabelecida entre usuário e a área, ou melhor dizendo, entre morador e sua 

cidade. Um exemplo desse tipo é o High Line Park, um trilho de trem criado em 

1939 que atravessava parte de Nova Iorque e que foi desativado em meados 

dos anos de 1980. Por iniciativa dos seus vizinhos, o antigo trilho foi 

transformado nos anos 2000 em um bem-sucedido parque, atraindo a atenção e 

o envolvimento não apenas da comunidade local, mas de empresas e do poder 

público. Atualmente, além de ser um ponto turístico relevante para a cidade, o 

espaço viu seu entorno revigorar, com a instalação de negócios e serviços.        

Assim, toda iniciativa que reconfigura espaços deteriorados em novas 

possibilidades de usos, priorizando especialmente o ato cidadão, é cada vez 

mais valorizada em função dos ganhos sociais, econômicos e também 

ambientais. 

Porto Alegre, como qualquer outro grande centro urbano, também vive 

processo semelhante. A capital gaúcha, considerada uma das mais arborizadas 

do país, está recuperando edificações, estruturas, parques e áreas, 

remodelando-as ou promovendo eventos, devolvendo-as para o uso da 

população. Contudo, em função dos custos de investimentos envolvidos, muitas 

das iniciativas são somente possíveis de se concretizar a partir da parceria entre 

público-privado ou por ação de organizações e pessoas engajadas com a 

melhoria dos ambientes. Uma das ações mais antigas desse tipo, realizada no 
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modelo público-privado, é o programa Adote uma Praça, criado pela Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente há três décadas e que oportuniza a empresas a 

adotarem áreas verdes, tornando-as responsáveis pela manutenção desses 

espaços.   

A Melnick Even é, desde 2003, uma das participantes mais atuantes do 

programa. Mas, mais do que ser simplesmente um agente cuidador das áreas, 

fez dessa parceria o trampolim para a concepção do Projeto Praças.       

Cada vez mais o segmento da construção civil tem sido cobrado, como 

outros setores da economia, pelo cuidado e manejo dos recursos materiais e da 

natureza durante a execução de uma obra. Certificações, metodologias e 

sistemas melhoraram a otimização de recursos e repercutiram diretamente para 

a elaboração de empreendimentos mais sustentáveis em termos econômicos e 

ambientais, bem como mais integrados com o contexto em que eles estão 

inseridos, respeitando as peculiaridades e as demandas locais dos públicos de 

relacionamento. Neste aspecto, a partir da criação do Projeto Praças, a Melnick 

Even mostra que vai além: mais do que aderir a soluções que visam o melhor 

desempenho construtivo, a empresa se preocupa também com a preservação 

ambiental, social e cultural nos locais em que está presente. 

Além da adoção e manutenção de áreas verdes, a Melnick Even também 

elabora e executa planos de recuperação e intervenção em espaços 

abandonados ou subaproveitados pela população, resgatando meio ambiente e 

o uso cidadão dessas áreas. Atualmente, por meio do Projeto Praças, a 

empresa, cuida de 7 praças e parques, totalizando 54.482m2 e beneficiando 

diretamente um público aproximado de 600 mil habitantes, moradores dos 
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bairros Floresta, Menino Deus, Boa Vista, Petrópolis e Bela Vista, em Porto 

Alegre. 

O Projeto Praças, que está alinhado à atuação sustentável e 

urbanisticamente adequada às modernas soluções arquitetônicas e construtivas, 

atende aos seguintes objetivos: 

- Adotar áreas verdes, promovendo a preservação do meio ambiente e a 

integração com as comunidades em que elas estão inseridas; 

- Dar visibilidade ao compromisso institucional com o meio ambiente e a 

cidadania; 

- Proporcionar preservação ambiental, cultural e social de áreas onde possui 

atuação. 

 Para atender tais prerrogativas, o Projeto Praças está baseado de 

metodologia bibliográfica e documental, especialmente sobre sustentabilidade, 

responsabilidade social, urbanismo e modernas técnicas construtivas, levando 

em conta soluções que melhor integram cidades e pessoas/pessoas e cidades. 

Além disso, outra metodologia utilizada é a pesquisa de geomarketing para 

identificação das áreas a serem adotadas. No entanto, o recurso sistemático 

mais usado é o da pesquisa exploratória, com o levantamento quantitativo e 

qualitativo das demandas das comunidades antes da adoção e intervenção, bem 

como quanto à satisfação dos usuários das praças após as ações executadas.     
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2. PROJETO PRAÇAS 

Para a instituição, a preservação ambiental, social e cultural são 

prerrogativas fundamentais em sua forma de atuar e de se relacionar com os 

diferentes públicos, que vão além da sustentabilidade dos empreendimentos, 

mas no compromisso com as futuras gerações e ao estímulo de um ambiente 

com forte senso de responsabilidade e de cidadania.  

O Projeto Praças foi criado pela Melnick Even em 2003 a partir da adoção 

da primeira área verde de Porto Alegre. Dessa primeira iniciativa, surgiram outras 

oportunidades de adoção de áreas, assim como ações de elaboração e execução 

de uma praça nova, além de eventos que promovem a integração entre pessoas 

e ambientes.  

 

 

 

As áreas e ações que atualmente integram o Projeto Praças são:  

Praça Bela Vista, adotada em 2003: Localizada na Rua Engenheiro Veríssimo 

de Matos esquina Rua General Oscar Miranda, Bairro Bela Vista, a praça 
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recebeu a reforma dos equipamentos, a instalação de novas lixeiras, além de ser 

submetida à manutenção periódica dos jardins.  

 

 

 

Praça Garibaldi, adotada em 2010: Localizada junto à Av. Érico Veríssimo 

esquina Av. Venâncio Aires, no Bairro Cidade Baixa, a praça Garibaldi teve seus 

monumentos recuperados, assim como dos brinquedos infantis existentes e do 

calçamento. Além disso, novas lixeiras foram distribuídas pela área de pouco 

mais de 11 mil metros quadrados. 

Fig.2 Estrutura da praça Bela Vista antes da adoção (acima) e após a 

intervenção da Melnick Even (abaixo) 
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Praça Athos Damasceno, adotada em 2012: Localizada na Rua Quintino 

Bocaiúva, esquina Rua Coronel Bordini, no Bairro Floresta, a área teve seu 

calçamento, paisagismo e playgroud revitalizados pela Melnick Even. Além 

disso, como acontece com as demais praças adotadas, a empresa faz a 

manutenção mensal do local.  

Fig.3 Praça Garibaldi antes da adoção (acima) e após a intervenção da 

Melnick Even (abaixo) 
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Praça Carlos Simão Arnt, adotada em 2013: Popularmente conhecida como 

praça da Encol, a área representa a maior iniciativa em adoções promovida pela 

Melnick Even. Localizada junto à Av. Nilópolis, a praça recebeu um projeto de 

reformatação e readequação a partir de uma pesquisa realizada junto aos 

públicos usuários do local. O investimento inicial da empresa, que foi de R$ 370 

mil, contemplou a reforma de quadras esportivas e a criação de instalações para 

a prática de futevôlei, beach tênis e de fitness para a terceira idade. Outra 

Fig.4 Praça Athos Damasceno (acima, antes da adoção), recebeu novas 

estruturas de playground e paisagismo (abaixo) 
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melhoria atendida via a pesquisa com os usuários, foi a elaboração do pet play, 

um cachorródromo que tem atraído cada vez mais visitantes de quatro patas. 

Além disso, a praça também recebeu melhorias tanto no paisagismo, como no 

calçamento, iluminação, bancos, lixeiras, playgroud – que se tornou mais seguro 

com as intervenções feitas – e criou o sistema de empréstimo de cadeiras, 

fazendo a gestão da mesma.  

A Melnick Even continuamente promove a integração entre comunidade 

e a praça, realizando também eventos sociais, tais como o Natal na praça, que 

ocorreu em 2014.    

 

 

 

Fig.5 Praça Carlos Simão Arnt passou por ampla reformulação em seus 

equipamentos, paisagismo e estrutura a partir de levantamento de 

necessidades realizado com a comunidade local.  
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Praça Japão, adotada em 2015: Localizada junto à Alameda Raimundo Corrêa, 

no Bairro Boa Vista, a praça recebe continuamente a manutenção de seus 

equipamentos e estrutura. 

   

Fig.7 Praça Japão após a intervenção da Melnick Even. 

Fig.6 Praça Carlos Simão Arnt após as intervenções propostas pela Melnick 

Even (abaixo) 
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Praça Tenente Costa, adotada em 2015: A área, que fica localizada na Av. 

Pirapó, esquina Av. Guaporé, no Bairro Petrópolis, teve revitalizada seu 

playgroud, bem como recebeu novas lixeiras e estão previstas novas 

intervenções em sua estrutura.  

 

 

 

 

Fig.8 Praça Tenente Costa antes da adoção (acima) e após a intervenção 

da Melnick Even (abaixo) 



 
 

15 
 

Praça Memorial Eucaliptos, inaugurada em 2015: A área até então 

degradada, que integra o terreno do estádio Eucaliptos, no tradicional bairro do 

Menino Deus, foi doada pela Melnick Even durante a construção de seu 

empreendimento no mesmo terreno e que se tornou na primeira iniciativa da 

empresa no desenvolvimento de um conceito de praça desde a sua implantação. 

O Memorial Eucaliptos é o primeiro museu ao céu aberto no Rio Grande do Sul 

dedicado a valorizar a história do futebol gaúcho. O espaço com quase 5 mil 

metros quadrados de área, também mantido pela Melnick Even, resgata a 

atmosfera futebolística de outros tempos, especialmente de quando o estádio 

sediou partidas de futebol por ocasião da Copa do Mundo de 1950. Por isso, 

todo seu conceito paisagístico, mais do ser inspirado no esporte, recupera e se 

reinventa a partir de seu patrimônio cultural e social. Entre os destaques de seu 

conceito, que combina esporte, qualidade de vida e história, estão as duas 

goleiras do estádio, que foram recuperadas. Além disso, o espaço conta com um 

grande gramado – representando o campo de futebol – playground, núcleo de 

exercício para terceira idade, áreas de convivência que lembram arquibancadas, 

extenso piso com “calçada da fama” para instalação de 40 registros de chuteiras 

de jogadores consagrados, além de totens com a história do estádio. Também 

se levou em conta o tipo de fauna e flora características da região, harmonizando 

sustentabilidade cultural e social com a ambiental. Assim, foi combinado no 

projeto paisagístico tanto o simbólico eucalipto do tempo da inauguração do 

estádio, recuperado e devidamente valorizado, com o plantio de mudas de 

pitangueiras, jacarandás e buganvilas.  
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Fig.9 Memorial Eucaliptos foi inaugurado ano passado com a presença de 

autoridades locais, como o prefeito de Porto Alegre, José Fortunatti. 

Fig.10 Memorial Eucaliptos, que resgata a atmosfera futebolística, celebra a 

passagem da Copa de 1950 no Estádio Eucaliptos.  
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2.1 ATENÇÃO COM AS DEMANDAS LOCAIS 

Para o atendimento das prerrogativas propostas – conectadas 

especialmente à preservação ambiental, social e cultural dos espaços adotados 

–, a definição das áreas leva em conta desde a pesquisa de geomarketing 

(LONGLEY, 2005), partindo do raio de atuação da Melnick Even, com foco em 

aproximar os empreendimentos da construtora com o seu entorno. Exemplo 

disso foi o que ocorreu nos casos das ações realizadas nos bairros Menino Deus 

e Boa Vista. 

Outra forma de identificar as áreas a serem adotadas é por meio de 

pesquisas junto ao poder público e da comunidade local, como foram os casos 

das praças Japão e Carlos Simão Arnt, que, por exemplo, vinha de um período 

considerável sem contrato de parceria, bem como de ações de manutenção. 

Para a sua adoção, a empresa promoveu pesquisa qualitativa junto aos usuários 

Fig.11 Memorial Eucaliptos foi totalmente elaborado e executado pela 

Melnick Even 
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e associação de moradores do bairro para identificação de melhorias e 

atualização da mesma. Foi a partir dela que surgiu o primeiro cachorródromo 

localizado em uma praça, a transformação de quadras ociosas em campo de 

beach tênis e vôlei de praia, assim como as melhorias já elencadas 

anteriormente.  

 

 

 

No caso do Memorial Eucaliptos, a construtora se envolveu desde a 

concepção da praça até a execução e a manutenção dela. Para isso, foi  

elaborado projeto paisagístico, com a contratação do escritório do renomado 

Fig.12 Matéria veiculada em Zero Hora Bela Vista, de 2013, apresenta projeto de 

reformulação da praça Carlos Simão Arnt, conhecida popularmente como praça da 

Encol.  
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Benedito Abbud Arquitetura, que ficou encarregado por elaborar o conceito do 

espaço, valorizando a atmosfera futebolística.  

A implantação paisagística ficou à cargo da empresa Creare, que levou 

em conta também o tipo de fauna e flora característicos da região harmonizar a 

sustentabilidade cultural e social com a ambiental.    

Além dessas ações, para o atingimento dos objetivos propostos, também 

são promovidos continuamente eventos junto às áreas, bem como ações 

educativas – como, por exemplo, a disponibilização de lixeiras para separação 

do lixo, a orientação de como usar as estruturas esportivas e a distribuição de 

sacos para recolhimento de resíduos dos cachorros.  

 

 

Fig.13 Praça Garibaldi recebe evento de Páscoa, com a presença de 

moradores e de alunos de creches comunitárias apoiadas pela Melnick 

Even 
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Fig.14 Natal na Praça realizado na Praça Bela Vista 

Fig.15 Sinalização nas praças orienta o uso adequado dos equipamentos e 

estruturas disponíveis 
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2.2 INVESTIMENTOS E RECURSOS  

Para a realização do Projeto Praças, a Melnick Even fez um investimento 

que inclui desde a etapa de reformulação, execução das obras nas praças até a 

manutenção mensal das mesmas, assim como da doação das áreas – como foi 

no caso do espaço do Memorial Eucaliptos. 

Fig.16 Praça Tenente Costa, assim como outras áreas adotadas, recebeu 

estrutura de dispensador de recipiente para recolhimento de fezes dos 

animais de estimação, bem como novas lixeiras, com separação dos 

resíduos.  



 
 

22 
 

A seguir, os valores de investimentos realizados pela Melnick Even no 

Projeto Praças:    

Ação Investimentos 

Doação de áreas  R$ 6 milhões  

Elaboração de projetos iniciais 

de intervenção nas praças 

R$ 1,3 milhão 

Custo anual de manutenção R$ 300 mil 

 

O acompanhamento do Projeto Praças se dá via reuniões periódicas das 

equipes internas e dos fornecedores envolvidos, além das auditorias realizadas 

nos locais adotados. Envolve-se nessa iniciativa um total de 20 profissionais, 

oriundos de áreas como sustentabilidade, marketing, lançamentos e equipe de 

manutenção das áreas. 

A principal parceria do Projeto Praças é junto ao poder público, 

especialmente ao programa Adote uma praça, promovido pela Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente e Prefeitura de Porto Alegre, com reuniões 

sistemáticas sendo realizadas entre as duas organizações. Além dele, o Projeto 

Praças possui relacionamento com a associação de moradores do bairro Bela 

Vista, assim como com as iniciativas voltadas à prática de esporte, tais como da 
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academia e instituição promotora do beach tênis, por meio do diálogo e do 

acompanhamento quanto à satisfação no uso dos equipamentos.   

 

2.3 RESULTADOS  

Os resultados alcançados pelo Projeto Praças contemplam duas 

dimensões significativas: A primeira delas é quanto aos benefícios ambientais, 

sociais e culturais proporcionados a partir das ações conduzidas pela empresa. 

O Projeto Praças possibilita não apenas a manutenção de espaços públicos, mas 

na devolução de áreas degradadas estimulando a convivência, a qualidade de 

vida e o senso de responsabilidade e cidadania junto a essas sete praças.   

O total de 54 mil metros quadrados adotados beneficiam diretamente um 

público aproximado de 600 mil pessoas, oriundas dos bairros Floresta, Menino 

Deus, Boa Vista, Petrópolis e Bela Vista. Para acompanhar a satisfação das 

benfeitorias realizadas, assim como dos serviços de manutenção, o projeto 

aplica questionários quantitativos com os usuários das praças e pesquisas 

qualitativas – utilizando especialmente da técnica da entrevista – junto a 

pessoas-chaves, também usuários das praças, para identificar sugestões, 

reclamações, bem como hábitos de uso das estruturas adotadas. Por ocasião da 

adoção da praça Carlos Simão Arnt, por exemplo, foi realizado um primeiro 

levantamento junto ao público local, com a identificação de diversas 

insatisfações, tais como a estrutura de playground, equipamentos esportivos, 

além da própria manutenção de bancos, lixeiras, iluminação e calçamento. As 

melhorias foram prontamente atendidas observando-se, após elas serem 

concretizadas, em um aumento no número de visitantes e, assim, do exercício 

cidadão dos espaços públicos – atingindo um dos objetivos propostos do Projeto 
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Praças. Outra dimensão relevante diz respeito à promoção do diálogo entre a 

Melnick Even e a comunidade a partir de seu comprometimento com o meio 

ambiente e com as futuras gerações. Um dos resultados mais significativos neste 

sentido diz respeito ao fortalecimento da imagem institucional, sendo a empresa 

cada vez mais valorizada pela população, como ocorreu por meio da entrega do 

prêmio Marcas de Quem Decide, fruto de levantamento conduzido pelo Jornal 

do Comércio.      

Ao mesmo tempo, liderando esse tipo de iniciativa, a instituição serve como 

benchmarking e exemplo de boas práticas para que outras empresas se sintam 

estimuladas a também contribuírem com este tipo de causa em que todas as 

esferas se beneficiam.  

Confira abaixo alguns outros resultados:  

Aplicação da última pesquisa (março/2016) 

- Média de satisfação: 8,89 (considerando nota atribuída de 1 a 10) 

- Frequência no uso das praças: 
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Confira alguns depoimentos colhidos durante as entrevistas realizadas:  

 

Depoimento do Ricardo Vidarte, Jornalista Esportivo, sobre a praça 

Carlos Simão Arnt: 

“Essa praça, com as evoluções pelas quais passou, gerou também uma 

evolução no bairro e, consequentemente, uma evolução da própria cidade. É 

um legado”. 

 

Depoimento da Beti Schultz, Empresária, sobre a praça Carlos Simão 

Arnt: 

“Vou à praça com meus filhos Gustavo e Frederico, que adoram jogar futebol 

e ver os cachorros. Enquanto eles se divertem, André, meu marido, e eu 

ficamos tomando chimarrão e conversando com amigos”. 

 

Depoimento do Fabrício Carpinejar, escritor, sobre a praça Carlos 

Simão Arnt: 

“Como eu moro em apartamento, então a praça acaba sendo como meu 

quintal. Aqui faço minhas caminhadas, às vezes, mas gosto mesmo é de 

sentar no banquinho e soltar a prosa”. 

 

Depoimento do Lauro Quadros, radialista, sobre a praça Carlos Simão 

Arnt: 

“Costumo dizer até que sou ‘endorfino-dependente’ porque, se eu não 

caminhar, não me sinto bem. E tem que ser na Praça da Encol”. 
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3. CONCLUSÃO  

Mais do que resultados que beneficiarão futuras gerações, especialmente 

ao considerar as práticas adotadas em termos de preservação ambiental, social 

e cultural, a Melnick Even, por meio do Projeto Praças, mostra também seu 

compromisso e engajamento em contribuir para o exercício cidadão, a 

convivência e para a elaboração de cidades mais humanas, perenes e 

integradas aos recursos naturais.  

Novas áreas estão em estudo para serem adotadas e/ou criadas, dando 

continuidade ao Projeto Praças, que registrou um salto significativo no total de 

áreas sob sua gestão nos últimos três anos: de pouco mais de 13 mil metros 2 

passou a 54 mil metros2, mais do que quadriplicando o seu raio de atuação. 

Afinal, como afirma Octavio Paz no começo desse texto, a Melnick Even está 

engajada em tornar as cidades como reflexo da união entre as coisas e as 

pessoas, e não o contrário.  
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