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 O local de implantação deste Ecoparque não poderia ser mais 
desafiador e fascinante. Ponto de partida da mais extensa praia do mundo, 
tem como fatores onipresentes o vento e a salinidade. As formas de vida que 
habitam este lugar nos indicam as características que melhor se adaptaram 
ao ambiente. Observamos a aerodinâmica das aves, os exoesqueletos 
dos crustáceos, as curvas das conchas produzidas pelos moluscos, os 
padrões das escamas dos peixes, os animais buraqueiros que encontram 
seu melhor habitat fazendo túneis nas dunas, a rigidez das folhas nos 
arbustos presentes. Estratégias de sobrevivência que a natureza lapidou, 
nas quais buscamos inspiração para criar as intervenções propostas. 
Além da fauna e flora, procuramos conectar as decisões de projeto 
às atividades antrópicas praticadas na região por décadas ou 
séculos. Por exemplo, o desenho do Mirante foi diretamente 
influenciado pelas formas das embarcações e vagonetas. 
 
 Elegemos a madeira como principal elemento construtivo do 
Parque. Diversos motivos nos levaram a esta decisão: material abundante 
local, considerando que o município é um grande produtor de madeira de 
reflorestamento; a manutenção é facilitada pela substituição de módulos; 
por ser um material orgânico, a própria concentração de sais na sua 
atmosfera é fator de conservação e não de degradação.

as condições climáticas do 
lugar são agressivas, 
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pier de conexão ao atracadouro existente

passarela elevada
contemplação marisma

deck para atividades educacionais

deck para atividades educacionais

Área total construída: 906,973m² 
Área do deck: 1.884,838m²

Área de pavimento no estacionamento (bloco cimentício): 2.781,78m² 
    Área de pavimento no estacionamento (concregrama): 1.516,868m²

Quantitativo linear de caminhos de madeira: 751,597m 
 Quantitativo linear de caminhos de areia: 1.067,96m 
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