
Feijão da praia
Canavalia rosea

Capotiraguá
Blotuparon portulacoides

Mandacarú da praia
Cereus fernambucensis

Capim da praia
Spartina Ciliata

Capim das dunas
Panicum racemosum

Rabo de bugiu
Dalbergia Escatophyllum
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01. Área de proteção ao 
habitat-nicho da espécie 
Neohelice granulata (carangueijo) 

02. Área destinada a Estruturas
de Baixo Impacto 

B. Zona de Recuperação

C. Zona de Uso Extensivo

Clusia
Clusia fluminensis

Pérola do Atlântico
Sophora tomentosa

PAISAGISMO E ESTRATÉGIAS DE MANEJO PARA O ECOPARQUEEQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 
VISUAL URBANÍSTICO E MOBILIÁRIO 

Regeneração  natural com manejo pontual 
 
A partir do entendimento do orçamento 
exíguo e do desafio proposto estabelecido 
pelo edital para a implantação do Ecoparque 
Turístico Molhes da Barra, consideramos a 
estratégia de recuperação mais adequada 
a que considere uma REGENERAÇÃO 
NATURAL COM MANEJO PONTUAL DESTE 
TERRITÓRIO. Consistiria basicamente em 
estimular os processos naturais atuarem 
livremente. Este bioma, de restinga, e este 
espaço geográfico em particular revela 
características específicas e um sistema 
consolidado. Apresenta também razoável 
densidade e diversidade de plantas 
nativas regenerantes, incluindo rebrotas, 
devido principalmente à proximidade 
com remanescentes de vegetação nativa 
e ao solo pouco compactado. Também 
pudemos preliminarmente observar 
baixa presença de espécies invasoras.  
 
Ações Estratégicas: Parece razoável, neste 
momento, ainda ser possível considerar 
o potencial de regeneração do local 
como sendo ALTO. A tomada de algumas 
medidas permitirá o retorno pleno da 
vegetação natural em um prazo médio. 

A família de mobiliários e instalações 
de comunicação visual propostas foram 
desenvolvidas a partir da premissa 
básica da durabilidade, estabilidade 
e resistência aos ventos e a maresia. 

O que vale destacar foi a escolha feita pela 
pedra de granito como elemento da base 
da sinalização. Essas pedras dialogam tanto 
com as pedras do molhe que adentram ao 
parque como com as novas pedras que serão 
usadas de base/fundação do Deck Principal. 

As escolhas das dimensões estão relacionadas 
diretamente a condição natural onde serão 
implantadas e a escala necessária para a sua 
visualização dentro da área do Ecoparque.

Situação Inicial Resultado esperado em 2 anos Resultado esperado em 10 anos

07

09

05

11

1012 11

11

12

10 13

 01

04

08

06

 02 03

01. banco-moldura de paisagem em chapa metálica 02. deitador em estrutura metálica e madeira 03. banco modular em chapa metálica sem encosto 04. banco linear em 
madeira 05. banco modular em chapa metálica com encosto 06. paraciclos tubular em aço galvanizado 07.bebedouro em aço 08. lixeira fechada em aço 09. balizador em 
concreto 10. placa de regulamentação em chapa metálica serigrafada 11. placa de indicação em chapa metálica serigrafada 12. placa de sinalização principal em chapa 
metálica serigrafada 13. poste de iluminação em aço galvanizado com placa fotovoltáica.

 
[1] Organizar o Parque em zonas 
claras e bem definidas: A – Zona de 
Conservação; B - Zona de Recuperação 
e C - Zona de Uso Extensivo 

[2] Isolamento das áreas sensíveis (A 
- Zona de Conservação) por meio de 
cercamento e do aproveitamento das 
trilhas existentes como aceiros que 
ajudariam a compor os perímetros a 
serem isolados; Objetivo: Conservar 
a paisagem natural, a biodiversidade 
e o meio físico, possibilitando 
atividades de pesq uisa científica e 
educação ambiental, com mínimo 
impacto sobre os atributos ambientais 
da Unidade de Conservação. 

[3] Criação de um viveiro junto 
ao setor do estacionamento;  

[4] Restauração da área com vegetação 
nativa típica de restinga. Se trata de 
um processo economicamente viável 
e sustentável, pois serão coletadas 
sementes dos remanescentes de 
vegetação do local, bem como a 
produção de mudas que também será 
realizada in loco.

Situação Inicial Resultado esperado em 10 anos

Optamos por implantar um PÍER FLUTUANTE para a 
conexão necessária a ser feita com o ATRACADOURO 
existente. Por ser pré-fabricado a sua implantação é rápida 
e seu uso apresentar o menor impacto ambiental possível. 
Por ser flutuante o seu posicionamento se dará diretamente 
sobre a água ao lado do que sobrou do antigo píer.


