
Uma planície costeira, um estuário modificado pelo homem. Um local onde a paisagem, 
composta por grandes superfícies horizontais, expande-se visualmente, conectando terra e 
mar. Uma obra de engenharia que transforma a natureza local, para permitir a atividade 
humana.   

O Ecoparque Turístico Molhes da Barra situa-se nesse ambiente de transição, interface entre 
elementos naturais e artefatos produzidos pelo ser humano, na busca de possibilitar a 
existência das nossas atividades cotidianas. A estrada de chegada, os molhes da barra, os 
trilhos, o enrocamento, são objetos inseridos nessa paisagem natural, e as estruturas do novo 
parque são, a partir disso, entendidas como oportunidades de diálogo com essas pré-
existências. 

Para permitir a ocupação organizada desse território singular, adotam-se cinco ações 
fundamentais, encaradas aqui como estratégias de implantação: 

ACESSAR - Permitir acessibilidade, através da construção de deques e pavimentações em 
lugares estratégicos, organizando os percursos entre a chegada do parque e: a estação de 
vagonetas, o deque principal e a Praia do Cassino. 

EDUCAR - Ao longo de trilhas, propostas nos locais onde já houve maior intervenção humana, 
informar aos usuários sobre o ecossistema, a geografia, a fauna e a flora locais. 

PRESERVAR - Nos locais onde as fitofisionomias estão em bom estado de conservação, 
promover intervenções de baixo impacto, permitindo a preservação e recomposição gradativa 
dos elementos naturais. 

ENTRETER - Seja logo na praça de chegada, no deque principal ou junto à praia/atracadouro, 
a intenção é promover atividades recreativas para os visitantes, pautadas pela conservação e 
contemplação do ambiente natural. 

ATIVAR - Pensar em novas referências de espacialidade que ativem os usos já existentes, 
especialmente a atividade dos vagoneteiros. Dessa forma, a gastronomia, a prestação de 
serviços, a implantação de lugares de estar e os passeios  devem permitir às pessoas a fruição 
da paisagem local e o cuidado com o meio ambiente. 

O vento, a insolação e a variação de temperatura são fatores determinantes para entender a 
utilização ao ar livre de equipamentos como o deque principal e a área gastronômica. 

Esse conjunto de edificações e espaços livres, principal intervenção dessa fase do Ecoparque, 
é configurado através da presença de três objetos na paisagem: o mirante e dois outros 
volumes multifuncionais. 

A subdivisão programática busca também um ajuste da escala desses elementos numa 
paisagem tão sensível sob os aspectos naturais, humanos e morfológicos. A silhueta e as 
proporções dos volumes constroem uma nova abordagem arquitetônica do lugar revelando, 
passo a passo, novos elementos e espaços para quem percorre o parque a pé. 


