
ECOPARQUE MOLHES DA BARRA 
 
Projetar em uma paisagem mutável, frágil e sujeita à intervenção antrópica. Ocupar de 
forma mínima e precisa o território. Pensar o parque como infraestrutura regenerativa, 
circular, educativa.  
 
IMPLANTAÇÃO 
 
As estratégias de implantação e ocupação do terreno buscam atuar em algumas frentes: 
- Permitir a recuperação do território de forma natural e   assistida, considerando a 
mutabilidade da paisagem e a sucessão da fauna e flora nativas. 
- Potencializar as características preexistentes da paisagem, tornando visível sua fisionomia. 
- Ocupar de forma mínima a superfície do parque, entendendo sua vocação como espaço 
destinado a preservação e educação ambientais.  
O traçado de parque parte da implantação de 3 estruturas independentes, conformando um 
Circuito aberto de decks elevados minimamente do solo. 
No interior do parque, o circuito de ciclovia e pista de caminhada conecta as áreas 
percorridas pelo circuito aberto. 
O espaço gerado entre estes dois circuitos atua como infraestrutura, recebendo as 
edificações e possibilitando a futura expansão do programa de parque. 
 
MARISMA PRODUTIVO 
 
A área de marisma no interior do parque, composta pela faixa vegetada entre a costa e a 
porção mais alta do terreno, - para além de sua condição como área fragilizada - é entendida 
como uma grande oportunidade de regeneração e uso sustentável de um bioma.  
Buscou-se permitir a conexão entre a área de ocorrência de Neohelice granulata e a área de 
intervenção mínima junto à costa, tornando possível a regeneração natural da faixa de 
marisma e a ampliação da ocorrência de espécies de fauna e flora. Assim, propõe-se que 
estas áreas não sejam cerceadas nem delimitadas, permitindo a revegetação de áreas de 
trilha.  
 
ARQUITETURAS 
 
O centro gastronômico foi implantado na faixa criada pelo deck junto a costa, composto por 
3 edificações que ocupam de forma difusa este eixo, na porção sul.  
 
Na faixa gerada no interior do parque, são implantados usos de caráter infraestrutural, como 
tratamento de esgoto local, realizado através de bio digestores, e sanitários que dão suporte 
à área esportiva.  
No interior da área de marisma com ocupação moderada, são implantados um centro de de 
apoio a pesquisa, e uma pequena edificação de suporte ao horto. Na área de ocupação 
restrita, com ocorrência do Neohelice granulata, também é implantado um centro de apoio 
a pesquisa.   


