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Legenda: 1.Acesso funcionários IPH-área:25,8m²|2.Zeladoria- área:17,5m²|3.Reservatórios inferiores-área:25,6m²|4.Gerador-área:15,8m²|5.Passarela de acesso lab- área:92m²|6.Recepção- área:25,3m²|7.Paramentação-área:9,2m²|8.Eclusa- área:5,2m²|9.Labora-
tório 01-área:101,5m²|10.Circulação-área:56m²|11.Sanitários- área:m²|12.Copa-área:21,2m²|13.Estar-área:38m²|14.Laboratório 02-área:65,7m²|15.Equipamentos- área:21,4m²|16.Rampa acesso|17.Hall pier-área:77,4m²|18.Bilheteria-área:8,5m²|19.Sanit. 
Masc.- área:12,9m²|20.Sanit.Fem.- área:9m²|21.Desembarque catamarã- área:77m²|22.Controle-área:24m²|23.Embarque catamarã- área:77,4m²|24.Espera- área:173,4m²

Planta baixa Pav. Rio 
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8
7

AA

N

Substrato|Ambiente para       desen-
volvimento das plantas com oferta de 
nutrientes e                 armazenamento 

de água para vegetação

Estrutura módulo|Estrutura indepen-
dente em MLC

Pilar MLC|Estrutura recuada da 
estrutura principal apoiada sobre as 

fundações

Estrutura base|Base para o módulo 
independete e fixação das bombo-

nas plásticas

Flutuação| Bombonas de 200l lacra-
das e fixadas à estrutura de madeira 

por abraçadeiras      metálicas

Estrutura principal| Vigas e pilares 
em MLC fixas à fundação sobre a 

água.

Fundação|Estrutura de concreto 
armado executadas a partir do siste-

ma de tubulão metálico.

Diagrama explodido|Montagem 

Platibanda CLT |Painel de madeira 
laminada cruzada e=10cm

Laje CLT|Painel de madeira lamina-
da cruzada e=12cm 

Laje CLT|Painel de madeira lamina-
da cruzada e=12cm 

Telhado verde|Conforto térmico (Detalhe 04)

Estrutura base|Base para o módulo 
independente e fixação das bombonas 

plásticas
Bombonas de 200l lacradas e fixadas à 

estrutura de madeira 

Estaca de concreto armado executadas a 
partir do sistema de tubulão metálico.

Amortecimento|Tira de neoprene entre as 
peças estruturais de madeira 

Contrapiso|Regularização e caimento  

Fixação|Abraçadeira de aço galvaniza-
do para evitar a corrosão das peças

Setor ampliado Corte

Laje CLT|Painel de madeira 
laminada cruzada e=12cm 

Viga transversal módulo|Peça estrutural de 
madeira apoiada sobre a viga principal  

Viga transversal |Peça superior do pórtico 
em MLC (15x55cm) Peça da estrutura fixa

Esquadria em madeira com pintura preta
Vidro temperado laminado 2x8mm

Nível Guaíba|A oscilação do nível das águas é uma variável 

que deve ser considerada em qualquer edificação situada às 

margens. Como uma solução para esta demanda, o projeto 

propõe módulos flutuantes trabalhando de forma independente 

a estrutura principal do edifício. Estes módulos dotados de uma 

base composta por bombonas reaproveitadas se adapta ao nível 

das águas no caso do aumento do volume de água do Lago 

Guaíba.

Recepção ao rio | O projeto visa um 

atendimento a necessidade de      

mobilidade da vida cotidiana e  

proporcionar ao usuário e visitante 

uma experiência de espacialidade 

inovadora.

Lazer | Através de um edifício que 

funciona como equipamento urbano, 

o projeto visa gerar áreas de lazer e 

promover a reflexão do visitante 

quanto ao uso das águas na cidade. 

Detalhe 04 | Telhado verde Sistema Alveolar

0 3,6 8,2

6 Vista interna sobre água

7 Vista módulos flutuantes | Centro de pesquisa

8 Vista chegada pelo rio ao complexo

Estação hidroviária de passageiros + instituto de pesquisa da água TRAÇO ÁGUA


