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Fisionomias da área do projeto (2020).

(Re)conhecendo a Lagoa do Peixe: proposta de 
um centro de visitantes em um parque nacional

O LUGAR
A definição do local de implantação 

considerou as características ambientais do PNLP, 
suas fragilidades, os acessos e a conectividade 
entre as fisionomias que compõem a paisagem. 
A zona de amortecimento à oeste do limite do 
Parque se mostrou mais adequada devido a 
proximidade com a BR-101 e maior elevação 
do terreno. Ainda, são áreas onde predominam 
os campos arenosos, dunas fixadas e mata de 
restinga, fisionomias não abrigadas pelo Parque e 
atualmente ocupadas por agropecuária. 

A gleba escolhida está situada na zona rural 
do município de Tavares. Possui acesso direto 
pela BR-101 e dista 16 km do centro da cidade 
de Tavares e 12 km do centro da cidade de 
Mostardas. A propriedade possui 434,43 hectares, 
sendo que desse total 191,61 ha estão na zona 
de amortecimento, entre o limite do PNLP e 
a BR-101, onde está situado o projeto. A área 
tem histórico de uso para agropecuária e mais 
recentemente silvicultura de pinus, atividade com 
grande impacto na região devido à modificação 
da paisagem e alteração das condições 
ambientais.

A PAISAGEM
 O plano horizontal é dominante, com 
grande permeabilidade visual e sensação de 
amplitude. A linha do horizonte é marcante, 
com transição suave entre superfícies. Na 
macroescala, a variabilidade de texturas não 
é significativa, mas há diferenças de texturas 
dentro das superfícies. Prevalecem os tons 
terrosos em contraste com os tons azulados do 
céu e da água.

As áreas ocupadas pela atividade de 
silvicultura necessitam de um manejo adequado 
para a sua recuperação. Após a retirada dos 
pinus, deve ser feito o tratamento do solo 
exposto e o restabelecimento da cobertura 
natural e da vegetação nativa com a reintrodução 
de algumas espécies vegetais para iniciar a 
fixação do solo e facilitar a regeneração gradual 
do campo arenoso e das dunas. As espécies 
relacionadas foram selecionadas por sua 
ocorrência regional e por seu uso na recuperação 
de ambientes e/ou seu potencial ornamental.

Para a mata arenícola, a tendência é seu 
avanço sobre o campo de pastagem após a 
interrupção dessa atividade. Nesse sentido, foram 
selecionadas espécies arbóreas e arbustivas 
nativas para o enriquecimento da borda da mata 
e também para o uso no paisagismo.

CONEXÕES COM O LUGAR

A geração da forma partiu da horizontalidade 
e das dunas, que são uma referência visual na 
paisagem plana do PNLP. O contorno suave 
orientou a conformação das arestas, gerando 
volumes que procuram se encaixar na sequência 
visual da paisagem. Ao mesmo tempo, procurou-
se minimizar os impactos sobre a fauna quanto 
a ruídos e poluição luminosa, mantendo a 
permeabilidade e visuais com o entorno.

NA FORMA NO PAISAGISMO Panicum racemosum 
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A madeira é o material predominante no 
projeto. O efeito visual do envelhecimento é 
esperado na intenção de se confundir com a 
paisagem. O uso da madeira também remete às 
construções rurais características da região.

NA MATERIALIDADE
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Localizada em uma estreita faixa de terra 
entre a Lagoa dos Patos e o oceano Atlântico, 
no litoral médio do Rio Grande do Sul, a Lagoa 
do Peixe possui uma natureza única. Uma 
laguna rasa, resquício do que um dia foi mar, 
cercada pelas dunas e pela mata de restinga da 
planície costeira. Ao longo dos seus 35 km de 
extensão norte-sul, emoldura uma paisagem 
em constante mudança, traduzida nas dunas 
movidas pelo vento, na água que flui entre os 
banhados e no ciclo marcado pela migração das 
aves, seus ilustres visitantes. Uma paisagem 
de encontros e conflitos, da pesca artesanal e 
da monocultura. Da insistência de viver onde 
o ambiente é por vezes hostil e da tensão 
constante na tentativa de domesticá-lo. Onde a 
passagem do tempo ganha dimensão própria, 
particular ao seu observador.

Nessa paisagem está o Parque Nacional da 
Lagoa do Peixe (PNLP). Criado em 1986 como 
forma de proteger parte desse ecossistema, 
abrange áreas dos municípios de Mostardas 
e Tavares, sendo até hoje a maior unidade de 
conservação de proteção integral do Rio Grande 
do Sul. 

Em reconhecimento à importância do 
PNLP, o projeto tem como tema o seu Centro 
de Visitantes, atendendo um programa voltado 
para as atividades de visitação, pesquisa e 
conservação. Como um complexo inserido 
em uma unidade de conservação, a proposta 
tem como principal norteador a sua relação 
com a paisagem e o ambiente natural. Assim, 
procura desenvolver um diálogo com o entorno, 
buscando uma integração harmônica na sua 
forma e na sua materialidade. Também busca 
estabelecer essa relação com o ambiente 
natural, através da recuperação da área de 
implantação e de estratégias que visam mitigar 
os impactos sobre a flora e a fauna, como por 
exemplo, a utilização de superfícies opacas e 
controle da interferência de iluminação artificial. 
Ao mesmo tempo, o projeto entende que deve 
facilitar a experiência e apreensão do lugar pelos 
visitantes.


