
O ECOPARQUE 
 
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 contemplou os seguintes equipamentos na sua 
composição:  

 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. 

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. 


