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Resumo 

Este artigo tem por objetivo apresentar um histórico e diretrizes gerais do Plano de 

criação e construção do Museu das Águas de Porto Alegre. O equilíbrio e o futuro de nosso 

planeta dependem da preservação da água e de seus ciclos. Sua utilização pela sociedade deve 

ser feita com consciência e discernimento e sua proteção constitui uma obrigação jurídica para 

toda a humanidade. No museu o tema água será abordado no sentido amplo, articulando as 

questões ambientais e as específicas, de Gestão dos Recursos Hídricos. O escopo museológico 

incorpora a dimensão territorial e algumas especificidades para a abordagem arquitetônica do 

projeto da futura sede. O museu objetiva ser uma instituição cultural de referência, unindo a 

história, a educação e a arte como fomentador do conhecimento para a sociedade. 

 

Abstract 

 

This paper has as objective to present the history and general guidelines of the Porto 

Alegre’s Water Museum creation and construction’s plan. The balance and the future of our planet 

depend on the water and its cycle’s preservation. The use of water by society should be done with 

awareness and discernment and its protection is a legal obligation to the whole humanity. In the 

museum, the subject “water” will be approached in a wide sense, articulating environmental and 

specific issues about Water Resource Management. The museological scope incorporates a 
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territorial dimension and some specificities to the architectonical approach of the future 

headquarters’ project. The museum intends to be a referential cultural institution, joining history, 

education and art as promoter of knowledge to society. 

 

 

 

A concepção do Museu das Águas de Porto Alegre tem na sua base o ambiente e os 

recursos hídricos, a conservação, a educação, a cultura e a criatividade, a ética, a cidadania 

e a participação da sociedade. O Engenheiro Luís Antônio Timm Grassi trouxe a ideia de um 

museu dedicado à água. No ano de 2004 o assunto foi debatido durante o II Fórum Mundial 

das Águas, promovido pela Associação Rio-Grandense de Imprensa. No início de 2010, a 

proposta do museu, foi retomada e redigida por Grassi, com a descrição de três eixos 

básicos. Formou-se um grupo de trabalho pró-museu e a proposta foi aprovada 

instantaneamente Logo em seguida, César Cardia do Grupo de Trabalho, transformou a 

proposta num atraente material gráfico. Com o folder em mãos o Grupo de Trabalho passou 

a listar entidades1 significativas da sociedade a fim de apresentar a proposta e conseguir 

apoio para o desenvolvimento do projeto. Enquanto visitas eram agendadas, aconteceu o 

Fórum de Gestão Ambiental: “Água Um Grande Desafio” realizado novamente pela 

Associação Rio-Grandense de Imprensa. O Grupo de Trabalho percebeu ser o Fórum uma 

oportunidade singular para o lançamento da proposta. Para lá se dirigiram alguns membros 

do Grupo de Trabalho. Na abertura do Fórum, dia 22 de março de 2010, dia Mundial da 

Água, a Artista Plástica Zorávia Bettiol e Paulo Gomes, Professor de Artes IA/UFRGS 

lançaram a proposta. Anteriormente em novembro de 2009, um grupo de cidadãos porto-

alegrenses, havia resolvido assumir uma postura propositiva em favor do ambiente 

ecologicamente qualificado. Para tanto, fundaram o Comitê Multidisciplinar de Planejamento 

Urbanístico da Orla do Guaíba. Em sessões plenárias coordenadas por Zoravia 

Bettiol, grupos de trabalho foram criados. Para um destes grupos foi dado como missão o 

desenvolvimento do tema Museu das Águas de Porto Alegre 

                                            
1
 Comitê Multidisciplinar de Planejamento Urbanístico da Orla do Guaíba – ABES: Associação Brasileira de 

Engenharia Sanitária e Ambiental – AGAPAN: Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural – ARI: 

Associação Riograndense de Imprensa - CHICO LISBOA: Associação Riograndense de Artistas Plásticos Francisco 

Lisboa – CORSAN: Companhia Riograndense de Saneamento – DMAE: Departamento Municipal de Água e Esgotos 

- IAB/RS: Instituto de Arquitetos do Brasil, Departamento RS – LIONS: Associação Internacional de Lions Clubes - 

Distrito LD-3 – METROPLAN: Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional – UFRGS: Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul – UNIRITTER: Centro Universitário Ritter dos Reis. 
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Oficinas de museologia começam a definir o projeto Museu das Águas 

 

O Comitê Pró-Museu das Águas realizou em 2011, oficinas de museologia, com o 

objetivo de trazer o Museu das Águas de Porto Alegre da utopia para realidade. Coordenados pela 

autora e por Eliete Gomes, Coordenadora Técnica da METROPLAN, estes encontros discutiram 

os contornos do museu, assim como as estratégias capazes de viabilizá-lo. A oficina de 

museologia realizada no estúdio da artista plástica Zoravia Bettiol, renovou o entusiasmo dos 

integrantes do Comitê Pró-Museu (Figura 1). Através, da dinâmica de grupo conhecida como 

brainstorming ou tempestade de ideias, as coordenadoras deram início a discussão a respeito da 

definição da missão do museu e as metas para o cumprimento da mesma. A tempestade de ideias 

é um método de construção coletiva, no qual nenhuma ideia é descartada. Todas são 

consideradas, anotadas (brainwriting) e discutidas pelo grupo, que então decide sobre 

aproveitamento ou não de cada sugestão (Figura 2). 

 

 

 
Figura 1 - Grupo do Comitê, participantes da Oficina de Museologia, 2011. 

 

Para obter uma boa tempestade (troca de reflexões), que alcance os objetivos propostos 

é indispensável que o grupo seja composto por pessoas oriundas de diferentes setores ou 

possuam competências e experiências diferenciadas.  
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Figura 2 - Painel com as “ideias”, na Oficina de Museologia, 2011 

 

O Comitê contou com a participação de profissionais de diversas áreas, tais como: 

administração, arquitetura, artes plásticas, direito, engenharia, geologia, pedagogia e 

publicidade. Além deste grupo de voluntários, ambientalistas e estudantes caracterizando a 

desejável interdisciplinaridade. O Museu das Águas nasce na primeira década do século 

XXI, na sociedade contemporânea. Sem pretender desprezar as importantes funções 

museais tradicionais, ou seja, guardar, expor, preservar e ampliar suas coleções, importa 

dizer que no museu contemporâneo são fundamentais as relações do Museu x Homem x 

Ações. Além de cuidar da conservação preventiva do acervo, tem compromisso com as 

questões ambientais e com a qualidade de vida. O papel do museu contemporâneo está 

centrado no serviço que dispensará à sociedade2, para isso deverá ter atuação ativa, crítica 

e articulada com o devir social. A diversificação que atualmente o museu contemporâneo 

encontra para a comunicação do patrimônio possibilita inúmeras linguagens e interações. A 

sociedade, no geral, e a comunidade, no particular, são sujeito e objeto do museu. Podemos 

acrescentar que a pesquisa e a guarda se realizarão em função das necessidades atuais da 

sociedade. É no triângulo criado pela relação do patrimônio (a água), com o homem 

                                            
2
 Para saber mais, veja MOUTINHO, Mário Canova. Os museus como instituições prestadoras de serviços. Revista 

Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Lisboa, nº 12, p. 36-43, 2008. 
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(necessitado de consciência) e o museu que o alinhamento do projeto do Museu da Água 

com a sociomuseologia aflora. O objetivo de efetivar um relevante serviço público, de grande 

interesse coletivo encaminha para a questão gestão das águas3. Existe um acordo entre o 

Comitê Pró Museu das Águas de Porto Alegre e o IAB/RS - Instituto dos Arquitetos do Brasil 

Departamento RS, membro do Comitê Multidisciplinar de Planejamento Urbanístico da Orla 

do Guaíba para oportunamente, realizar em nível nacional, um concurso de arquitetura para 

o projeto do museu.  

 

O edifício museu 

 

É exemplar ao longo da história dos museus, a ocupação de casas e palácios que 

anteriormente tiveram outro uso. Ao serem adaptadas, passam por custosas intervenções e 

adequações. Uma edificação construída para abrigar um museu é um privilégio que deverá ser 

equilibrado entre as noções de preservar e desenvolver (PEREIRA, 2004). Todo o processo de 

conservação preventiva da estrutura material de objetos depende do equilíbrio termodinâmico 

(físico-químico) que eles estabelecem com o ambiente que os envolvem. A construção com a 

finalidade de abrigar acervos certamente contará com a máxima flexibilidade espacial. Precisa 

atentar igualmente para soluções hoje amplamente inseridas nas escolas e ainda tímidas na 

prática, quanto a soluções de uma arquitetura sustentável, chamada verde. 

 

Especificidades técnicas desejadas para a construção da sede do Museu das Águas de 

Porto Alegre  

 

 Existem vários fatores de deterioração dos acervos museológicos, na Região Sul a 

amplitude térmica e a umidade relativa do ar são altos, o que por si só, é fator de alerta. Luz, 

poluição, umidade relativa e temperatura são fatores fundamentais. Observa Pedro Cardoso 

Pereira (2004) que ao Museólogo na gestão dos bens patrimoniais “será necessário em 

primeiro lugar, conhecer e compreender a natureza dos fenômenos de deterioração a nível 

científico para depois poder adequar e definir os parâmetros técnicos que melhor se 

adequem às exigências da preservação”. 

                                            
3
 GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS. Qual o significado dessa expressão e por que temos de nos ocupar com ela? 

A expressão "gestão dos recursos hídricos" refere-se ao que se deve conhecer e fazer para enfrentar a "crise da 

água" (ou, como preferem alguns, o "stress hídrico") que aflige nossa sociedade tanto em âmbito planetário quanto 

nacional, regional ou local. - Esse assunto é a razão de ser do Museu das Águas e, portanto, é fundamental que todos 

(as) que querem construir essa instituição conheçam os fundamentos da "gestão dos recursos hídricos". (GRASSI, 

2012) 
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Pensar sobre o uso da energia solar, para o controle da umidade relativa dentro do 

edifício e pensar também, nas melhorias que podem ser inseridas na construção para 

reduzir as perdas de energia que se tratando de museu tornam-se premissas essenciais. As 

flutuações bruscas e as constantes variações que ocorrem em Porto Alegre, fronteira 

climática que é, são grandes adversários da manutenção da estabilidade dos objetos 

musealizados. Condições “naturais” passivas criadas no interior do museu pelo edifício será 

a grande vantagem de construir pensando neste ponto fundamental. Solucionando assim, 

em grande parte, o mal que o liga/desliga da aparelhagem de ar-condicionado, de 

manutenção cara e por vezes ineficiente causa.  

A qualidade da construção irá garantir um coeficiente térmico estabilizado. Hoje há 

diferentes energias renováveis disponíveis e passíveis de utilização com responsabilidade 

socioambiental. Destacamos do Plano Museológico, Art. 5º, II Programas, Item g: 

 

“O Programa arquitetônico aquele que trata da identificação, da conservação e da 

adequação dos espaços livres e construídos, bem como das áreas de entorno da 

instituição, contendo descrição dos espaços e instalações, além de informar sobre 

os aspectos de acessibilidade, conforto ambiental, circulação, identidade visual e 

possibilidades de expansão. 

(para os museus do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

Ministério da Cultura Portaria Normativa Nº 1, de 5 de julho de 2006 (DOU de 

11/7/2006)”. 

 

A opção pela localização do terreno na orla é de responsabilidade do Poder Executivo do 

Município, o grupo Pró-Museu das Águas aguarda a definição do Prefeito. 

 

A Localização do Museu das Águas na Zona Costeira de Porto Alegre 

 

A característica essencial da geografia de Porto Alegre consiste no contraste água-

território, constituído ao longo dos aproximadamente setenta e cinco quilômetros de espaços de 

orla que delimitam a Oeste o território da cidade, sem contar os espaços de orla das ilhas do Delta 

do Rio Jacuí. (Figuras 3a e 3b). 
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Figura 3a  - O contraste entre as superfícies territorial e aquática define a morfologia básica de Porto Alegre 

 

 

Figura 3b -  Na geografia básica de Porto Alegre, a interface água – cidade abrange a totalidade da face Oeste do 

território - bem como as ilhas adjacentes do Delta do Rio Jacuí - definindo uma Zona Costeira de ocupação urbana 
consolidada, especialmente na porção norte do território. 

 

Para efeitos de implantação do Museu das Águas existem, portanto, três Zonas Costeiras 

aptas na cidade, consideradas as características urbanísticas e ambientais bastante diversas de 

cada uma delas: a Zona Costeira das ilhas, e outras duas relativas às porções sul e norte do 

território da cidade. A zona costeira das ilhas se caracteriza por uma ocupação absolutamente 

rarefeita, de elevada função ambiental e atualmente objeto da elaboração de um plano de manejo 

por parte do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. As ilhas do Delta do Jacuí apresentam 

baixa ocupação urbana e elevado valor ambiental. 
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A Zona Costeira da porção Sul do território se caracteriza pela presença de sete 

bairros ribeirinhos de caráter essencialmente residencial, pela ocorrência de patrimônio 

ambiental bem conservado, detentora de identidade social própria, bem como de vias de 

acesso e infraestrutura de comércio e serviços consolidados; de tal sorte que conta hoje 

como Projeto Orla Sul, plano em fase inicial de elaboração pela Secretaria Municipal de 

Urbanismo, visando odesenvolvimento urbano-ambiental integrado dos sete bairros e suas 

áreas de orla. A Zona Costeira da porção Sul do território municipal possui sete bairros 

ribeirinhos que a definem, a representação esquemática do território desta zona. De caráter 

absolutamente urbano, a Zona Costeira da porção Norte do terr itório concentra as principais 

vias de ligação (aérea, terrestre e aquática) da cidade com o interior do estado, a região 

metropolitana e o restante do país, concentrando também o porto e o centro histórico da 

cidade, quatro importantes bairros - que abrigam uma população aproximadamente de 

20.000 habitantes- bem como as principais vias de acesso aos bairros da porção sul do 

território municipal. A Zona Costeira da porção norte do território e seus respectivos espaços 

de orla. Ao longo destas vias de acesso vem se consolidando, nas últimas décadas, diversas 

centralidades urbanas, desarticuladas, no entanto, dos espaços de orla adjacentes, 

constituídos desde a década de cinquenta do século XX por sucessivos aterros finalizados 

no ano de 1978 (Figura 4). 

 

Figura 4 -  Mapa com flechas indicando os aterros realizados em Porto Alegre. 
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A margem Sul destes aterros - considerada para efeitos de planejamento municipal como 

o “Sistema de Espaços Públicos da orla Central” - encontra-se ainda hoje desprovida de 

equipamentos de animação compatíveis e condições adequadas de utilização. Estando, portanto, 

apartado da cena urbana cotidiana (Figura 5), condição traduzida sinteticamente pelo imaginário 

social urbano como “Porto Alegre está de costas para o Guaíba”. 

 
Figura 5 - Vista aérea do Sistema de Espaços Públicos da Orla Central da cidade. 

 

No intuito de reverter este quadro - atendendo ao que preconiza o preconiza o inciso3º do 

art. 83 da Lei Complementar 667/2011 (o plano diretor da cidade) sobre a “Orla do Guaíba como 

área identificada para revitalização” - a municipalidade vem protagonizando nos últimos anos 

alguns sucessivos esforços de planejamento, políticos e operacionais, sendo os mais relevantes 

os a seguir sintetizados: de 2000 a 2009, a elaboração de estudos investigativos, diagnósticos e 

propositivos que culminaram com o estabelecimento, em setembro de 2010, de um conjunto de 

Diretrizes de Desenho Urbano – tendo como objeto o “Sistema de espaços Públicos da Orla 

Central” - com vistas a habilitá-lo para o usufruto cotidiano da população e, simultaneamente, 

constituí-lo como fator de atratividade turística da cidade, desejável no contexto econômico do 

mundo globalizado. O antigo porto da capital, hoje obsoleto em relação às tecnologias e padrões 

da logística atual, vem sendo objeto de um processo de reciclagem de uso para sua a inserção de 

suas instalações ao cotidiano da vida urbana, bem como a reinserção dos panoramas aquáticos 

do Guaíba neste cotidiano. Em outubro de 2010 a então Secretaria do Planejamento Municipal 

(SPM), hoje Secretaria Municipal de Urbanismo (SMURB) promoveu o “Seminário Internacional 

Porto Alegre de Frente para o Guaíba”, tendo como propósito a discussão do conjunto de 

diretrizes de desenho urbano acima referidas junto à sociedade (Figuras 6 e 7). 
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Figuras 6 e 7 - Realizado nos dias 13 e 14 de outubro de 2010, em parceria com a Faculdade de Arquitetura da 

PUC-RS, o Seminário promoveu a discussão dos aspectos urbanísticos, ambientais e econômicas envolvidos 
no propósito de qualificação dos espaços da orla central da cidade. 

 

Considerados, portanto, o processo de qualificação urbanística em curso e, cumpre 

salientar, - desde o ponto de vista das “Diretrizes de Desenho Urbano” produzidas pelos estudos 

municipais – o “Sistema de Espaços Públicos da Orla Central” se afirma como a localização mais 

proveitosa para a implantação do Museu das Águas – no sentido da consecução dos benefícios 

coletivos vislumbrados - conforme indicam o conceito, tema central água e os parâmetros de 

inserção social-imaginária e urbanística estabelecidos pela comissão proponente no escopo do 

projeto em questão. A título da contribuição técnica requisitada pelo comitê proponente, a 

representação da Secretaria Municipal de Urbanismo (SMURB) neste comitê indica a seguir – 

amparada no conhecimento acumulado em oito anos à frente da coordenação dos estudos 

municipais ilustrados na figura 6 - duas alternativas de localização específica para a implantação 

do Museu das Águas; respeitadas, naturalmente, a necessidade de sua validação pelas instâncias 

competentes e o chefe do executivo municipal, bem como pelo escritório “Jaime Lerner Arquitetos 

Associados”, considerado o seu eventual entendimento quanto à necessidade de ajustes às suas 

diretrizes projetuais próprias (Figura. 8). 
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A implantação do Museu das Águas de Porto Alegre na Área 1 atende a diversos 

parâmetros de qualificação estabelecidos para ela pelos estudos municipais. Dentre estes os 

mais relevantes são os abaixo elencados, salientando ser plenamente possível a 

permanência do anfiteatro no local, a partir da incorporação de sua volumetria à nova 

composição arquitetônica a ser concebida.   

I) Seu melhor desempenho quanto à necessidade de articulação funcional entre as 

margens norte e sul, seccionadas que são pela foz do Arroio Dilúvio; 

II)  Agregar-lhe maior intensidade de usos e diversidade apropriação pública cotidiana, 

superando assim a sua notória condição de subaproveitamento atual; 

III) Explorar o seu potencial de estruturação e qualificação da paisagem urbana local, 

atributos hoje inexistentes. 

A implantação do Museu das Águas na Área 2 atende a totalidade dos parâmetros de 

qualificação estabelecidos pelos estudos municipais para a orla central, sendo o mais relevante 

deles a oportunidade de complementação da valorização simbólica prevista para este eixo no 

projeto original do parque Marinha do Brasil, através de um tratamento paisagístico e arquitetônico 

diferenciado. A proposta do Museu da Água em Porto Alegre não inova no tema. Os Museus 

dedicados á Água são muitos, várias culturas em várias cidades registram suas formas de uso. 

Em Porto Alegre, além dos registros e da conservação, atuará no sentido de fortalecer a 

responsabilidade social da instituição e da população. 
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