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Em 2014 foi lançado um plano hidroviário para imple-

mentação de novas hidrovias pela bacia do Rio Jacuí, 

encontrando com o Lago Guaíba. Este plano estabele-

ce algumas diretrizes, dados históricos e alternativas 

de investimento para incentivar o uso desse modal nas 

cidades da região metropolitana.  
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Quadro comparativo de tempo e custo de viagem entre 
centro de Guaíba e centro de Porto Alegre (2014)

Canoas

Porto Alegre

Guaíba

Gravataí

B. Ribeiro

Viamão

Alvorada

Cachoeirinha

Sapucaia

Esteio

Charqueadas

Eldorado do Sul

S. Gerônimo

Triunfo

cidades abrangidas 

áreas urbanizadas

em operação 

implantação imediata 1 ano

curto prazo - 5 anos

médio prazo - 15 anos

longo prazo - 30 anos

Fonte: BRK Saneamento

CICLO DO SANEAMENTO 

Tratamento 
de água

Abastecimento

Coleta de esgoto

Coleta de lixo Participação social

Drenagem
 urbana

Tratamento 
de esgoto

Garantir o bom escoamento
da chuva para a fonte 
natural, evitando acúmulos 
de água que podem gerar 
doenças na população e 
danos para cidade

Procedimentos químicos
controlados no esgoto 
coletado garantem que essa  
água volte para fonte 
natural livre de contamina-
ção.

Coletar o lixo doméstico e 
dar o destino correto e 
crucial para o bom funciona-
mento da drenagem urbana, 
fazendo sempre o descarte 
adequado do lixo 

Após captada a água de 
fontes naturais, é feito o 
processo de filtragem e 
desinfecção em uma estação 
de tratamento especializa-

Através de uma rede de 
canalização a consecionária 
distribui a água pela cidade. 
É importante o papel da 
sociedade com o consumo 
racional do recurso.

Coleta das águas contami-
nadas após o uso nas 
residências. Deve ser canali-
zada, evitando contato com 
as pessoas e levada até a 
estação de tratamento.  

  O ser humano, desde sua origem, possui uma íntima relação 

com a água, podendo ele ser composto de até 60% de água em 

seu corpo, é inerente que a presença da água seja essencial para 

vivência humana. A água está presente nas mais diversas esferas 

da vida humana, sendo uma delas a construção de edificações. 

Através da arquitetura, este trabalho busca trazer novas formas de 

relação com a água, de maneira a tornar essa convivência mais   

sustentável.

  Ligado ao aspecto construtivo de habitar, trabalhar e intera-

gir, nossas cidades durante a história se implantaram às margens 

de rios, lagos e mares. Essa proximidade gera necessidades como 

o deslocamento. O transporte aquático sempre foi uma solução 

para a mobilidade entre cidades localizadas às margens de rios e 

lagos. Valorizar esse tipo de deslocamento é uma resposta natural, 

que advém da origem de nossas sociedades. 

MOBILIDADE URBANA | Plano hidroviário metropolitano   Um olhar para água  

Tempo de viagem

Automóvel

Ônibus

Catamarã

Custo

30 a 40min R$7,60 (gasolina)
R$15,00 (estacionamento)
R$5,15 (comum)
R$7,60 (semi-direto)

R$7,35 (direto)

40 a 1h10min

20min (sem variação)

Toda atuação do IPH tem por foco a água, visan-

do seu uso, preservação e aspectos correlatos 

com a conservação, recuperação e saneamento 

ambiental. Sendo matéria prima polivalente e 

imprescindível, a água é o elemento de impor-

tância e estratégica na condução da vida das 

nações. Ela assume importância maior e crescen-

te, e requer que haja não somente indivíduos, 

mas, sobretudo, instituições aptas a lidar com os 

problemas que a envolvem.

O Instituto de Pesquisas Hidráulicas foi criado em 

1953 e atualmente é o instituto das águas da 

UFRGS, realizando ensino, pesquisa e extensão 

em hidráulica, recursos hídricos e meio ambiente. 

O IPH é referência em sua esfera de atuação no 

Brasil e na América Latina, mas mantendo rela-

ções internacionais com países de praticamente 

todo os continentes.

De onde vem nossa água? 
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Para onde vai nossa água?

Vegetação rasteira de margem 
Árvores de médio à grande porte 

Sol nascente 
Sol poente 

Porto Alegre

Capital do Rio Grande do Sul, a cidade possui uma área aproxima-

da de 496,684 km2. Localizada às margens do Lago Guaíba, a 

cidade possui uma densa quantia de áreas verdes e uma profunda 

relação com a água. O pôr do sol no Guaíba é um cartão postal 

internacionalmente conhecido e recebe milhares de visitantes, seja 

por suas belezas naturais, história e cultura.

O terreno localizado às margens do Lago Guaíba, possui uma visão 

privilegiada para um dos cartões postais mais famosos de Porto 

Alegre, o pôr do Sol. O projeto buscará um diálogo com esse fator, 

de grande valia para atração de visitantes ao local. Utilizar este 

elemento natural como uma forma de fazer os visitantes refletirem 

sobre algumas questões importantes para a morfologia, qualidade 

e bem estar das nossas cidades.

Áreas verdes e insolação 

Na porção localizada próxima às margens do Lago Guaíba encon-
tramos uma área de vegetação nativa rasteira de banhado com 
Maricás e Macrófitos. Na região de mata do lote encontramos espé-
cies de médio a grande porte, assim como as áreas do entorno 
subindo a encosta. Destaca-se a ilha de calor gerada pela grande 
área pavimentada do estacioanamentod o Barra Shopping Sul. 
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