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LEGENDA
01 alça de embarque
02 pórtico entrada
03 estacionamento
04 passarela elevada
05 trilha ecológica
06 deck contemplação
07 mirantes observação
08 arquibancada verde
09 percurso ecológico
10 mobiliário interativo
11 pier
12 rampas de acesso

13 banheiros
14
15 arquibancada/escada deck

deck gastronômico

16 contemplação
17 food truck
18 mirante acessível
19 vagonetas/apoio esportes
20 centro de beneficiamento

22
acesso food truck/ serviço

tótem educativo (ver p-04)
iluminação led
birutas (ver p-04)
iluminação solar (ver p-04)
tótem sinalização (ver p-04)

LEGENDA EQUIPAMENTOS
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espaço banheiro químico

24

área de
preservação

área de
preservação

área de
preservação

área destinada
estruturas baixo impacto
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oceano

mobiliário (ver p-04)

24 revitalização trilhos
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21 estacionamento beneficiamento
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plantio de árvore nativa (ver p-04)

teto verde (ver prancha 02)
área de preservação
plantio espécies nativas (ver p-04)

REGENERAÇÃO

plantio de árvore nativa (ver p-04)

teto verde (ver prancha 02)
área de preservação
plantio espécies nativas (ver p-04)

RECONECTAR

acesso
parque

acesso
estacionamento

CONTEXTO URBANO LOCAL

17

06

05

01

ECOPARQUE
MOLHES DA BARRA

O curso histórico de Rio Grande cruza-se, intimamente, com o das águas. Apontada, primordialmente, como marco da disputa
territorial entre portugueses e espanhóis, a cidade mais antiga do Estado teve como norte para a gênese do seu traçado urbano, a Lagoa
dos Patos. A incontestável ligação com as águas concedeu-lhe uma particularização e um vínculo que influenciou diretamente nos
saberes e fazeres da sua população. Diante da relevância simbólica que tal lugar representa para a construção da identidade riograndina
e do inegável potencial ambiental, social e econômico a ser explorado, é latente a necessidade de projetos que qualifiquem e preservem
a paisagem da região.

Sob essa ótica, o local de intervenção da presente proposta situa-se na raiz do Molhe Oeste - início da quilométrica Praia do
Cassino - e por toda a extensão do mesmo. Consiste em uma área extremamente turística, recebendo, na alta temporada, em torno de
150 mil visitantes. Nesse contexto, destaca-se o passeio de vagonetas que, embora seja executado, na atualidade, de maneira amadora e
com poucos recursos pelos próprios moradores, é uma das principais atrações. A comunidade do entorno, originalmente, é formada por
pescadores e suas respectivas famílias que somam, aproximadamente, três mil pessoas. Estes cidadãos são os responsáveis por
desenvolver a economia local, por meio dos produtos provenientes da pesca e da já mencionada atividade das vagonetas - única no
mundo, passada de geração para geração.

Diante do expedido, mais do que um espaço de lazer e entretenimento, quando inserida no contexto urbano, a praia - berço do
Ecoparque em tela - configura espaços em potencial para a sociabilidade, comum aos diversos estratos sociais. Nessa dinâmica, a faixa de
areia e suas áreas adjacentes tornam-se o lugar de importantes práticas socioculturais, estruturadoras de vínculos e relações sociais, que
contribuem para a qualidade da vida urbana. Contata-se que nesta conformação, a praia transforma-se em um espaço de negociação
entre diferentes pessoas, num processo por vezes conflituoso, revelando qualidades dos espaços onde a vida pública acontece.

O ECOPARQUE

Edificação (Deck Gastronômico) que abarca o café, a lanchonete, o restaurante, a loja de souvenirs , os
conjuntos de sanitários e um hall  para exposições, totalizando 1.375 m².

Deck Contemplativo que margeia a orla até a entrada da Praia do Cassino, com mobiliários e equipamentos
interativos, totalizando 2.100 m².

Mirantes que apresentam três tipologias distintas, Tipo A - associado ao prédio principal, possui três
patamares intermediários acessíveis de 3, 4 e 5 metros e o último de 12; Tipo B  - associado às trilhas
ecológicas, possui três patamares acessíveis conectados a 3,5 metros e tem foco nas atividades de
educação ambiental; e o Tipo C  - associado, também, às trilhas ecológicas, compreendem sete unidades
espalhadas ao longo dos percursos, com 3,5 metros de altura.

Trilhas ecológicas que ligam os principais pontos do ecoparque, possuindo mobiliários, arquibancadas,
totens informativos, jogos educativos, ciclovia e pista de cooper  ao longo de seus trajetos.

Pátio para Food Trucks que contempla o funcionamento de três food  trucks de pequeno porte, bem como
uma área para permanência dos visitantes.

Estacionamento que comporta 120 carros, 3 ônibus, 40 motos e 40 paraciclos para bicicletas.

Centro de Beneficiamento que ampara os pescadores e produtores locais, oferecendo um ambiente
adequado para o manejo, o tratamento e a comercialização dos produtos provenientes da região,
totalizando, aproximadamente, 666 m² - vale salientar que este é um diferencial projetual significativo no
que diz respeito ao incentivo da economia criativa local, bem como da valorização profissional da
comunidade.

Revitalização das Vagonetas que impulsiona a atividade mais característica da região, permitindo que o
passeio seja feito de maneira mais segura, confortável e agradável para os visitantes - ademais, o local
também traz uma área de apoio para os esportes no mar com containers e birutas que, além de
sinalizadoras da direção do vento, representam ainda um marco visual atrativo para o parque.

A concepção do Ecoparque Turístico Molhes da Barra, situado em Rio Grande/RS, tem seu cerne pautado,
principalmente, na defesa dos interesses da comunidade local e no fomento das práticas socioeconômicas e
culturais intrínsecas da região. Para alcançar tal propósito, o programa de necessidades (Tabela 1 ) contemplou os
seguintes equipamentos na sua composição:

Tabela 1 - Programa de Necessidades Ecoparque

Além das estruturas elencadas acima, a presente proposta respeitou, completamente, os limites
estabelecidos para as áreas de preservação ambiental - sobretudo, os locais específicos em que pode haver a
incidência de marismas - e se apossou de estratégias para garantir menor impacto ambiental do empreendimento
como a inserção de telhado verde na edificação principal; a criação de sistema de captação e reuso de águas pluviais;
a utilização de placas fotovoltaicas; e a implementação de paisagismo nativo como ferramenta de equilíbrio
ambiental e de conforto térmico.

À guisa de conclusão, entendendo que cada local possui uma ambiência própria, baseada na articulação entre
muitos fatores visíveis e invisíveis que se impregnam e definem sua identidade, influenciando o comportamento das
pessoas, levou-se em consideração os significados simbólicos e afetivos direcionados ao lugar - emoções, cognições,
crenças, comportamentos -, para que os usuários se conectem ao Ecoparque Turístico Molhes da Barra tanto física,
cultural quanto emocionalmente.

OBSERVAR A NATUREZA
Decks elevados interligados por
passarela suspensa, criando o
percurso de observação. Elevados
a 3.50m do solo, formam pórtico
aos percursos a nível do solo.

TRILHAS ECOLÓGICAS

Trilhas educativas e para esporte
em meio a vegetação nativa. O
percurso possui mobiliários
interativos com a história do
parque e do ecossitema local e
permitem o visitante interagir
com a instalação.

ARQUIBANCADA VERDE

Aproveitando o desnível natural
do terreno para criação de
patamares com solo natural e
cobertura de gramíneas.

RESPEITO AMBIENTAL

Decks suspensos ao lado das
áreas de proteção permitem o
pleno desenvolvimento do
ecossistema local.

VALORIZAÇÃO VAGONETAS

Birutas são o marco de acesso
para o espaço das vagonetas e
apoio esportivo. Ciclofaixa em
todo percurso dos trilhos
adentrando molhes.

MIRANTE CONTEMPLAÇÃO

Mirante principal com 12 metros
de altura conectado ao deck
gastronômico. Três patamares
interligados por rampa garantem
acessibilidade para mirantes
intermediários.

caminho piso drenante
pedestres

caminhos de solo natural
pedestre/bicicletas

decks e passarelas elevadas
pedestres

CAMINHAR

brasil rio grande do sul

rio grande

molhes
da barra
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