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Parque Natural dos Molhes da Barra - Rio Grande

O projeto do Parque Natural dos Molhes da barra, localizado em Rio Grande - RS  O projeto do Parque Natural dos Molhes da barra, localizado em Rio Grande - RS  visa valori-
zar a memória  do local com uma proposta focada em um futuro sustentável.  A premissa 
para projeta-lo é ressignificar o seu lugar enquanto peça de apoio ao tecido urbano e preservar 
a sua história com relação direta da memória do entorno e da paisagem. O desenho e a organi-
zação do parque visam amplificar seu uso e apropriação pelas pessoas, mesclando soluções de 
mobilidade, infraestrutura, paisagismo, arquitetura e design.

(re)criar a essência, preservar a memória da paisagem e transformar-se para um futuro 
mais sustentável. 
r
Os desenhos aqui apresentados atuam  emOs desenhos aqui apresentados atuam  em três eixos principais de estratégia para o partido de 
projeto. A primeira delas identifica, na escala urbana, identifica um percurso a ser (re)criado , 
onde o planejamento principal dos percursos foi manter diversos fluxos que as pessoas já 
haviam criado naturalmente no terreno, o solo demarcado como percurso existente das pes-
soas que já visitam o local é um fator importante para evidenciar a valorização da essência 
já vivida . Em seguida, na escala da paisagem, foram mapeadas áreas degradadas e as áreas 
potenciais dos processos ambientais, apontando novas estratégias para manter os ecossiste-

dessas duas analises, chegamos no terceiro eixo, a escala construída, com um conjunto de 
programas de desenvolvimento social e econômico bem como a valorização da memória e a 
introdução de módulos flexíveis no decorrer do parque, o novo percurso permite  ao parque 
natural dos molhes da barra, tornar-se uma fonte de geração de riqueza cultural e renda 
capazes de financiar a sua própria preservação no decorrer dos anos.
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