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ESTACIONAMENTO PAVIMENTADO 
(CARROS, MOTOS, PARACICLOS)

ALÇA EMBARQUE/DESEMBARQUE 
ÔNIBUS

BLOCO DE RECEPÇÃO 
(SANITÁRIOS, BILHETERIA, 
LANCHONETE, SOUVENIRS, 
GUARDA MATERIAIS NÁUTICOS, 
SAÍDA PASSEIO VAGONETAS)

TRILHO / VAGONETAS

FOOD TRUCKS

PRAÇA LINEAR

BLOCO PRINCIPAL 
(CAFÉ, RESTAURANTE, MIRANTE, 
SANITÁRIOS, SOUVENIRS, ESPAÇO 
EDUCATIVO, ESTAR)

DECK PRINCIPAL

PRAIA PROTEGIDA PARA 
BANHISTAS

PASSARELA DE CONEXÃO COM A 
ORLA / PRAIA DO CASSINO

NOVO ATRACADOURO

PIER

CIRCUITO ECOLÓGICO 
(PEDESTRES)

CIRCUITO ECOLÓGICO 
(CICLISTAS)

DECKS ELEVADOS DE 
OBSERVAÇÃO

MÓDULOS DE CONTEMPLAÇÃO 
(ESTAR / EDUCACIONAL / APOIO)

TOTENS INFORMATIVOS

MARISMAS

FAIXA DE PROTEÇÃO DA MARISMA

HABITAT-NICHO DA ESPÉCIE 
NEOHELICE GRANULATA

ÁREA DESTINADA A ESTRUTURAS 
DE BAIXO IMPACTO
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HOMENAGEM AOS VENTOS

Vento, ventania, brisa, ar, rajadas, vendaval, calmaria. Em to-
das suas versões, os ventos, mesmo que invisíveis, são visi-
velmente um marco da região, um confiável personagem do 
cotidiano. Os ventos desfilam como protagonistas, alimentan-
do as vagonetas, principal atração dos molhes do Rio Grande. 
Essa força da natureza tão marcante e tão presente foi a inspi-
ração para o projeto do Ecoparque Turístico Molhes da Barra. 
Na criação do Ecoparque, foi vital a preservação da vegeta-
ção, as vistas, as atividades locais e também o reconhecimen-
to 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 elegantemen-
te empinadas nas vagonetas. 

Os Molhes da Barra do Rio Grande são considerados uma das 
maiores obras de engenharia oceânica do mundo. Construí-
dos entre 1909 e 1915, atraem visitantes a mais de um século.  
Buscou-se assim, projetar uma infraestrutura que acomodas-
se os diferentes interesses dos apreciadores da natureza lo-
cal. 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 desen-
rola um eixo principal, como um carpete amarelo, uma gene-
rosa 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 ele-
mento 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 refe-
rência, 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.

EIXOS

São quatro os principais eixos de circulação do projeto. Ape-
sar de projetados de maneira integrada, cada eixo pode tam-
bém ser acionado de forma independente, conforme o interes-
se do usuário. O primeiro eixo encaminha o visitante ao bloco 
de recepção e ao passeio das vagonetas. 

O segundo eixo se destaca pelo caminho amarelo da praça 
linear. Essa avenida de 10m de largura permite um local de 
descanso, de socialização, de encontros, de observação, de 
lazer e ainda se oferece como praça da alimentação quan-
do os foodtrucks estacionam na sua lateral. Esse eixo central 
conecta-se ao Pavilhão dos Molhes, atravessando-o ao meio 
e prolongando-se sobre o mar como um deck principal, que 
se encontra com um píer secundário perpendicular, de 5m de 
largura, que confina áreas de banho restritas tal qual pisci-
nas naturais. Essas áreas seguras para os banhistas evitam o 
contato com qualquer tipo de embarcação, e transformam-se 
assim em “equipamentos comunitários” que se somam aos 
demais propostos a serem construídos. 

O terceiro eixo conecta o visitante que chega pelo estaciona-
mento diretamente com o atracadouro da Praia do Almiran-
te, que serve de apoio ao turismo embarcado. A chegada por 
este eixo também permite a opção de acessar diretamente 
os caminhos dos circuitos ecológicos, tanto para pedestres 
como para ciclistas.  

Existe ainda um quarto eixo, paralelo ao mar, que conecta o 
pavilhão com a orla, desde a Praia do Cassino, e encaminha 
o visitante para o parque de preservação. Este eixo garante 
uma generosa e tranquila mobilidade, conectando o ambiente 
construído com o ambiente natural. No parque encontramos 
os passeios de conectividade com a paisagem. Neste trecho 
à visitação nativa, existem dois percursos que seguem para-
lelos, um celebrado ao pedestre e outro dedicado ao ciclista. 
O trajeto do pedestre é incentivado a admiração da paisagem 
e ao aprendizado da flora local, alternando entre trechos ele-
vados e trechos no solo, com quatro decks/abrigos de con-
templação, distribuídos em pontos estratégicos ao longo do 
Ecoparque.

ACUPUNTURA URBANA

Enxergamos o Ecoparque como elemento agregador, trans-
formador, conscientizador e polo comunitário. Ele se propõe, 
portanto, a funcionar como um ponto de referência para a co-
munidade, abraçando locais e visitantes, proporcionando uma 
paisagem irradiadora de informações e um local de conver-
gência, incentivando a reflexão e a transformação socioam-
biental. 

Ao valorizar a principal atividade praticada no local no mo-
mento, que é o passeio das vagonetas, e acrescentando ativi-
dades comerciais, gastronômicas, náuticas, de praia, de even-
tos, entre outras, busca-se potencializar economicamente e 
socialmente a comunidade e o turismo da região. 

A marcante arquitetura proposta, abrigando seus mirantes 
e esvoaçando suavemente na paisagem, é outro atrativo de 
interesse que visa valorizar a exclusividade do local e seus 
atributos. O projeto busca ainda, com a sugestão de passeios 
sinuosos para caminhadas, pedaladas e reflexão, a conscien-
tização e valorização do seu patrimônio natural, preservando 
a flora local, incentivando a educação ambiental e paisagís-
tica, que fortalecerá a identidade e os laços afetivos com a 
comunidade. Os caminhos no circuito ecológico foram pro-
jetados com a preocupação de causar o mínimo impacto e 
manter ao máximo a integridade da natureza existente. Houve 
assim o cuidado de elevar estrategicamente diversos trechos 
do percurso do solo natural e também oferecer pontos de ob-
servação e contemplação das belezas inerentes do local. 

O Ecoparque nasce assim como uma acupuntura urbana, 
permitindo o envolvimento comunitário e contribuindo para a 
melhoria da qualidade de vida local. Trata-se de uma transfor-
mação social a partir da valorização da paisagem, da educa-
ção ambiental, do incremento de oportunidades e do fortale-
cimento da identidade da região. Cria-se assim um novo ícone 
para Rio Grande, no intuito de elevar o espírito comunitário 
e a valorização regional, reunindo no mesmo ambiente espa-
ços de contemplação, vivência, conectividade local, turismo e 
sustentabilidade. Um novo marco que une passado e futuro.

RIO GRANDE | Ecoparque Turístico Molhes da Barra
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VISTA AÉREA DO ECOPARQUE


