
Ecoparque Turístico Molhes da Barra: entre as janelas e as dobras do mundo 
 

“The answer, my friend, is blowin’ in the wind 
The answer is blowin’ in the wind” 

Bob Dylan, 1963 
 
Situado no estuário da Lagoa do Patos, o Ecoparque ofertará a possibilidade de interagir com 
uma das paisagens mais singulares da costa brasileira, tanto do ponto de vista geográfico, 
quanto histórico, cultural, técnico e ambiental. Contemplar e Sentir a potência deste lugar 
são assim atos complementares – imergir e flutuar, há o que se compreender e há o que se 
viver. A paisagem é uma e nós muitos. As experiências são infinitas. 

Planos de interação – O Deck e o Chão: pensado para promover a experiência paisagística 
em sua plenitude, o Ecoparque se organiza em torno da criação de dois planos de interação 
com a paisagem: um recém construído e elevado, o Deck, que flutua sobre o marisma e 
descortina visuais privilegiadas - janelas para o mundo; e outro, já existente e a ser 
recuperado, o Chão, que mergulha nas dobras da terra, fazendo o sentir os olhos da alma. 

O desenho busca a menor intervenção possível: a razão opera nas menores distâncias entre 
os polos gravitacionais do parque – o acesso terrestre, marítimo e vagonetas. Como 
resultado final novos e antigos percursos se sobrepõem, entrecruzando o racional ao 
orgânico, a prontidão ao divagar, os sonhos ao real. 

Economia Criativa e Ecologia Recreativa: o projeto busca lidar com as questões da 
economia criativa, da inovação e do desenvolvimento social através do binômio Economia-
Ecologia. Neste sentido a preservação é fundamental, pois viabilizará o turismo e 
consequentemente a economia local.  Além disso, o projeto busca envolver os demais 
agentes da comunidade por meio do convite de artistas locais para a criação de esculturas 
de pedra e do envolvimento da comunidade em cursos e palestras ministrados no anfiteatro. 

Praças de Amparo: como estratégia de menor intervenção, o projeto prevê a recuperação e 
utilização dos percursos existentes com a complementação de singelas praças de apoio aos 
usuários, equipadas com mobiliários urbanos como mapas informativos, bancos, paraciclos, 
lixeiras e bebedouros, além de itens especiais definidos caso a caso. 

Construção e Manutenção: sob o prisma construtivo, buscamos a redução de impacto 
durante a construção e o favorecimento de uma manutenção fácil e viável ao longo dos 
anos. Privilegiamos a utilização de estruturas e componentes pré-fabricados de concreto 
para a realização dos decks e passarelas, e peças metálicas com fechamentos em painéis de 
madeira e vidro para as vedações dos pavilhões. Neste caso vale destacar que tanto os 
elementos metálicos ferrosos quanto os painéis de madeira receberam pintura 
anticorrosiva. 

Identidade: pensados para serem icônicos e identificados ao lugar, os edifícios receberam 
uma coloração a sinalização semelhantes as utilizadas em containers e navios. Já as 
coberturas de uma água lembram a geometria das velas latinas das vagonetas. 


