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Texto resumo da proposta:  

  

 HOMENAGEM AOS VENTOS 

Vento, ventania, brisa, ar, rajadas, vendaval, calmaria. Em todas suas versões, os ventos, 

mesmo que invisíveis, são visivelmente um marco da região, um confiável personagem do cotidiano. 

Os ventos desfilam como protagonistas, alimentando as vagonetas, principal atração dos molhes do 

Rio Grande. Essa força da natureza tão marcante e tão presente foi a inspiração para o projeto do 

Ecoparque Turístico Molhes da Barra. Na criação do Ecoparque, foi vital a preservação da vegetação, 

as vistas, as atividades locais e também o reconhecimento dos ventos. Pensamos o terreno como 

uma folha de papel, que quando assoprada em uma das suas abas, ergue-se de forma leve e 

flutuante. O resultado é uma forma que pousa e repousa no terreno, alusiva a uma vela, como as 

elegantemente empinadas nas vagonetas.  

Os Molhes da Barra do Rio Grande são considerados uma das maiores obras de engenharia 

oceânica do mundo. Construídos entre 1909 e 1915, atraem visitantes a mais de um século.  Buscou-

se assim, projetar uma infraestrutura que acomodasse os diferentes interesses dos apreciadores da 

natureza local. Logo na chegada, o primeiro de dois blocos recepciona o visitante e oferece boas-

vindas com suporte de serviços e embarque e desembarque das vagonetas. Deste bloco desenrola 

um eixo principal, como um carpete amarelo, uma generosa praça linear, para os visitantes 

apreciarem de imediato as vistas, e irem interagindo com a natureza a cada passo dado. À frente, o 

segundo bloco, o pavilhão principal, que flutua na paisagem como uma pipa, desenhando um ícone 

na brisa. 

O pavilhão principal abriga um espaço multiuso, com loja, café, restaurante, espaços de 

estar, educacionais, além do seu elemento principal, os mirantes. A torre dos mirantes, com dois 

patamares, oferece a paisagem desimpedida para admiração, e reverencia os Molhes da Barra do Rio 

Grande, esse marco da engenharia oceânica. Este pavilhão busca acrescentar à grandeza do local, 

com uma forma ousada, tornando-se referência, e permitindo uma grande confluência de atividades 

e um imã social diário. De noite, a sua iluminada forma marcante no horizonte, gesticula como um 

farol e guia os viajantes à sua tranquila condução. 


