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ponto central em relação aos diferentes percursos, 
o espaço para exposição e para loja de souvenires 
configura um local de encontro para os turistas 
e o público de escolas direcionando o percurso 
contemplativo e educativo através das passarelas. 

o mirante de observação do território, no eixo central 
da proposta, propicia vistas para o próprio parque, 
para o oceano e, em especial, para a entrada dos 
navios no canal de acesso ao porto. além destas 
visuais marcantes e surpreendentes, considera-
se também a possibilidade de observação das 
aves da fauna local, como gaivotas e andorinhas 
do mar, e da área de descanso e alimentação de 
leões e lobos marinhos junto à praia. nos demais 
pontos do percurso, existem setores específicos de 
contemplação dos habitat-nicho dos caranguejos 
e de apreciação da flora e do ecossistema úmido 
denominado marisma.

a distribuição do programa prioriza esta narração 
do território com eixos e pontos de encontro que 
definem uma implantação clara e marcante na 
paisagem. 

CONSTRUÇÃO

a proposta parte da definição de uma estratégia 
construtiva que permita criar estruturas funcionais 
e de baixo impacto, relacionando, assim a técnica 
ao lugar. 

através de uma composição modular, as estruturas 
suspensas – em palafitas – possibilitam acomodar 
a intervenção ao terreno natural respeitando 
topografia, pedras, vegetação autóctone e o 
necessário afastamento a fim de manter a incidência 
solar no solo e minimizar a interferência na 
circulação de animais silvestres sob as estruturas. 
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em madeira, todo o projeto é resolvido a partir de um 
sistema padronizado e de um único detalhe típico 
para as junções e um detalhe para as fundações. 


