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LINHAS NO HORIZONTE

um traçado regular e ortogonal estrutura a 
intervenção. o projeto se configura a partir de 
eixos, percursos, travessias, espaços de encontro 
e pequenos volumes que, a partir de um sistema, 
marcam a paisagem, o território.  

o projeto surge como possibilidade de ressignificação 
do lugar, evidenciando as potencialidades da região, 
a dimensão ambiental do parque e as possibilidades 
de estímulo à economia local.

a construção elevada determina um novo plano 
horizontal – uma cota acessível – em contraponto 
à topografia natural irregular. os decks e as 
passarelas configuram um passeio náutico afastado 
do solo, suspenso, sem intervir no terreno, apenas 
modificando a relação que temos com ele.

a estrutura proposta complementa a paisagem 
em busca de uma relação única do visitante com 
a natureza. intervenções precisas almejam o 
equilíbrio com o ecossistema existente, possibilitam 
descobri-lo e valorizá-lo, gerando uma construção 
coletiva. assim, por meio de uma arquitetura 
impactante e silenciosa, propõe-se uma experiência 
de diálogo com a natureza.

de forma sensível, a proposta se coloca como um 
contraponto ao caráter definitivo e infraestrutural 
adotado para a obra dos molhes da barra, 
compreendendo, desse modo, as diferentes 
complexidades e escalas de intervenção, e 
percebendo também a capacidade de integração 
entre construção e paisagem. assim, o tempo 
poderá gerar mimetismos e pertencimento entre 
natureza e intervenção humana, em uma busca por 
integração, como se sempre ali estivera. 

PROGRAMA

a intervenção atende ao zoneamento previsto 
priorizando uma adequação à escala deste território. 
as atividades, as estruturas e os equipamentos 
são distribuídos de forma sistemática e racional 
buscando uma relação entre acessos e programas 
através da configuração de eixos estruturadores.

o arranjo linear de passarelas e volumes 
programáticos possibilita um entendimento claro 
da intervenção e dos percursos do parque buscando 
também uma conexão com as infraestruturas 
existentes no local como o atracadouro e o acesso 
ao passeio das vagonetas (patrimônio artístico e 
cultural do rio grande do sul).

nesse sentido, a requalificação do acesso ao 
passeio das vagonetas e a adequação dos espaços 
de apoio com novas infraestruturas, reconhece 
essa importante atração turística e tradição local. 
as vagonetas - movidas à vela e guiadas pelos 
vagoneteiros - utilizam os trilhos remanescentes 
da obra de construção dos molhes e proporcionam 
um passeio único e surpreendente que percorre 4 
km mar adentro.

o pórtico marca a entrada principal do parque 
e ressalta a necessidade de um maior controle 
de acesso. assim, entende-se como essencial a 
definição da área de estacionamento como um ponto 
central da intervenção, de forma a proporcionar 
conexão aos diferentes setores do parque e atender 
aos distintos usos como pesca e esportes náuticos. 

a configuração de uma barreira de contorno artificial 
desta área de estacionamento busca minimizar o 
impacto na paisagem além de restringir o acesso 
de veículos a áreas integralmente preservadas. 
  
a setorização das áreas de lazer prioriza a disposição 
das atividades gastronômicas - como restaurante, 
lancheria, café e área para food trucks – junto à 
avenida almirante maximiano fonseca e próximo ao 
acesso das vagonetas. considera-se a flexibilidade 
de uso destes equipamentos que podem atender 
tanto o cotidiano dos moradores e turistas como 
também servir de apoio para eventos como a festa 
do mar e competições esportivas. 
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