
TEXTO RESUMO DA PROPOSTA

O presente estudo para viabilizar a implantação e qualificação dos espaços existentes do 
ecoparque, molhes das Barra/RS, teve como premissa básica o atendimento das solicitações 
contidas no programa de necessidades exposto por seus profissionais organizadores. Esta 
proposta  buscou  reduzir  de  forma  significativa  os  impactos  gerados  na  implantação  do 
mesmo,  tentando  ao máximo  aproveitar  elementos  brutos  existentes  e  do  seu  entorno, 
porém, propondo e acrescentando novas práticas funcionais e universais de deslocamento, 
tanto para o imóvel quanto para sua vizinhança, buscando assim um menor impacto.

Assim, foi proposto que o acesso principal  (pedestres, carros, motos e ônibus) fossem 
posicionados no setor sudoeste do terreno, contendo vias de acesso específicas para cada 
veículo  e  estacionamentos  distintos  entre  si,  assim  como  suas  saídas,  que  foram 
posicionadas próximas a rótula existente, facilitando assim, seu direcionamento para estrada 
de acesso.  Uma vez no interior  do terreno,  os  usuários  de ônibus  de turismo e  demais 
veículos  e  pedestres  são  direcionados  para  platô  seguinte  onde  podem  utilizar,  caso 
necessário, dos sanitários químicos acessíveis, assim como guarda de bicicletas, informações 
e pequenos lanches. Neste mesmo platô, há o direcionamento para as plataformas elevadas 
do terreno natural, conduzindo seus visitantes para a edificação vertical de serviços.

Na edificação vertical  de  serviços,  no seu embasamento,  há  espaço proposto para  os 
serviços de food-truck, ao seu redor, de forma descoberta e no interior da edificação de 
forma coberta, próximo a ele também, visando atendimento mútuo, há o novo espaço para 
as  vagonetas,  com jardins,  bancos  e  áreas  de  espera  dos  demais  usuários.  O acesso de 
veículos para este trecho é destinado somente ao serviço, possuindo mesma organização 
que o acesso principal, mas em menor escala. O acesso de pedestres aos setores relevantes 
do  terreno  é  exclusivamente  realizado  pelas  plataformas  elevadas  que  interligam  as 
edificações, assim como os demais mirantes e decks de contemplação e área embarcada, 
também, mas ao nível do solo, foi proposto circuito podonal para incentivo de caminhadas 
ecológicas (servirão para pedestres, ciclistas e eventuais veículos que precisarem se utilizar 
destes caminhos para prestar atendimento médico aos usuários, manutenção dos espaços e 
etc.), pavimentação será revestida em material ecológico reciclável e drenante.

Ainda na edificação vertical, o embasamento possui áreas de atendimento ao público e 
técnicas  (hidrosanitário,  elétrica,  etc.),  sendo  seu  deslocamento  vertical,  basicamente, 
realizado por  rampas,  porém,  foram previstos  1  elevador  social  e  outro  de cargas,  para 
atender o deslocamento de pessoas e cargas pesadas para o setor gastronômico, que fica em 
seu  nível  mais  elevado.  Este  setor  gastronômico  possuem  3  espaços  básicos  (cafeteria, 
lanchonete e restaurante), cada qual com suas exigências, onde que foi proposto que tais 
espaços  possuam trechos cobertos  e abertos,  mas possam ser fechados dependendo da 
necessidade,  neste  mesmo  setor,  há  uma  loja  de  souvenir  e  grandes  espaços  para 
contemplação da paisagem e socialização de forma cômoda para mais de 200 pessoas num 
mesmo momento.

O píer  e atracadouro existentes,  receberam nova qualificação e acessos,  podendo ser 
feitos pelas plataformas elevadas ou pelos circuitos podonais existentes, qualquer visitante, 
há  qualquer  momento,  podem  acessar  tais  espaços.  O  píer  e  atracadouro  foram 
remodelados e servem também como mirantes de contemplação, além disso, neste ponto, 
decidiu-se propor que os equipamentos para prática de windsurf e outros esportes náuticos, 
tenham  seu  ponto  de  partida  ali  também,   ambos  facilitados  pelo  posicionamento  de 
contâiners para guarda dos equipamentos relevantes para suas práticas e manutenções.


