
O local de implantação deste Ecoparque é um lugar onde a natureza se apresenta de

forma selvagem. Ponto de partida da mais extensa praia do mundo, tem como fatores

onipresentes o vento e a salinidade. As formas de vida que habitam este lugar nos indicam as

características que melhor se adaptaram ao ambiente. Observamos a aerodinâmica das aves,

os exoesqueletos dos crustáceos, as curvas das conchas produzidas pelos moluscos, os

padrões das escamas dos peixes, os animais buraqueiros que encontram seu melhor habitat

fazendo túneis nas dunas, a rigidez das folhas nos arbustos presentes. Estratégias de

sobrevivência que a natureza lapidou, nas quais buscamos inspiração para criar as

intervenções propostas. Além da fauna e flora, procuramos conectar as decisões de projeto

às atividades antrópicas praticadas na região por décadas ou séculos. Por exemplo, o

desenho do Mirante foi diretamente influenciado pelas formas das embarcações e

vagonetas.

O traçado dos percursos e setorização do Parque obedeceu aos caminhos utilizados

pelos habitantes locais, assim como as características do relevo e apresentação da

vegetação. Um percurso voltado à educação ambiental foi criado através de trilhas no nível

do solo com platôs posicionados em locais especiais próximos aos marismas e berçários de

espécies locais. O estacionamento está situado próximo da estrada e numa área com

características de campo gramado, mais afastado das áreas de biomas sensíveis.

A proposta paisagística compreende os limitantes climáticos da região e assume uma

postura de enfatizar as espécies que bem se adaptaram ao lugar, trazendo de forma

organizada as belezas da flora local à apreciação dos visitantes. Aliando educação ambiental

à paisagem local, estas são algumas das intervenções paisagísticas: "hortas" elevadas com as

herbáceas do local; maciços arbustos para delimitação de áreas e contenção visual do

estacionamento; criação de áreas circulares de permanência gramadas com relvado local,

para usos de solarium, piqueniques, descanso.

A madeira é o elemento construtivo protagonista do Parque. Material abundante local,

sendo o município um grande produtor de madeira de reflorestamento, oferece manutenção

facilitada através da substituição de módulos. Por ser um material orgânico, a própria

concentração de sais na sua atmosfera é fator de conservação e não de degradação. A

madeira está presente nos decks, nos quebra-ventos (elementos multifuncionais no Parque),

no mirante e nas edificações projetadas.

As arquiteturas propostas se desenvolvem sobre pórticos estruturais idênticos

distribuídos em forma de leque, onde abrigam os programas de restaurante, lancheria, café,

loja e sanitários. Suas coberturas curvilíneas buscam integração com os visuais das dunas,

assim como o diálogo em sintonia com os ventos locais.

Acreditamos que as melhores respostas para as intervenções a serem feitas estão

indicadas pela natureza, de forma que o Ecoparque seja um local de desfrute para seus

visitantes, e que venha a respeitar e enaltecer este espaço como um todo.


