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RESUMOABSTRACT

O trabalho tem como objetivo 
entender como seria possível 
realizar uma revitalização da orla 
do bairro Espinheiros em Joinville, 
Santa Catarina, inserindo como 
principal atrativo um centro de 
dança. 

Para isso são estudadas 
características da história da 
dança e como essa começou 
a se aproximar de ambientes 
com água. Também são 
analisadas áreas de waterfronts 
(frentes de água) de modo a  
buscar relações com o território 
estudado e como a elevação do 
nível dos oceanos afetará essas 
regiões. 

The work aims to understand 
how it would be possible to 
revitalize the waterfront of the 
Espinheiros neighborhood in 
Joinville, Santa Catarina, inserting 
a dance center as the main 
attraction.

For this, the history of dance 
is studied and how it started to 
approach environments with 
water. Areas of waterfronts are 
also analyzed in order to seek 
relations with the studied territory 
and how the sea level rise will 
affect these regions.

Joinville’s territory is also 
studied, as well as its relation with 

O território de Joinville 
também é estudado, assim 
como sua relação com a Baía da 
Babitonga. Isso para conseguir 
gerar um projeto que se adeque 
as necessidades locais e também 
as tendências globais.

“Baía da Babitonga”. This is to 
achieve a project that suits local 
needs as well as global trends.
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01 | INTRODUÇÃO
1.1 Análise geral



Com a necessidade de se 
expressar para além da voz, o 
movimento do corpo começou a 
ser usado em cerimônias religiosas, 
grupos moviam ritmicamente seus 
corpos para celebrar o divino. A 
dança não era uma celebração 
de prazer.  Segundo Mary Clarke 
e Clement Crisp, em seu livro 
The History of Dance (1981), um 
cacique brasileiro uma vez disse 
“Nós dançamos, mas nossa dança 
é séria”, apesar de rítmica a dança 
não foi criada para ser estética, mas 
sim, servir a um propósito.

A arquitetura também nasceu 
para servir a um propósito. O 
homem primitivo era nômade, 
usava da tecnologia que possuía 
para se alimentar e se refugiar. 

1.1 ANÁLISE GERAL

Porém, com a descoberta do fogo 
e posteriormente da agricultura, sua 
movimentação cessou e o homem 
passou de nômade a sedentário. Os 
abrigos em cavernas não eram mais 
suficientes, os primeiros vestígios de 
arquitetura começaram a surgir e, 
com o tempo, vilas começaram a 
se formar e cidades começaram a 
nascer. (VINTIMILLA, 2016) 

Tanto a primeira quanto a 
segunda arte evoluíram sem 
perder seu propósito inicial. O que 
aconteceu foi que a arquitetura 
deixou de apenas abrigar e passou 
também a expressar, arquitetos 
começaram a contar histórias 
através de sua arquitetura, criando 
ritmos e movimentos como na 
dança. A dança, por sua vez, 
passou a buscar propósitos além 
do divino, por vezes adquirindo 
inclusive caráter político ou apenas 
o entretenimento. 

Ambas as artes apresentam o 
conceito de resiliência, apresentado 

por Holling (1973) como “sendo a 
capacidade de um ecossistema, de 
uma população ou de uma espécie 
para recuperar seu funcionamento e 
um desenvolvimento normal depois 
de sofrer uma grande perturbação.” 
(FARIAS, 2017) Para a dança a 
resiliência parte do bailarino que 
utiliza dos movimentos corporais 
para superar adversidades da vida. 
(SANTOS, 2018) Na arquitetura a 
resiliência, comumente aparece 
associada ao termo urbana, 
“resiliência urbana”, o termo surge 
como a consequência do aumento 
de desastres ambientais que as 
cidades vêm sofrendo.  (FARIAS, 
2017)

A resiliência é um importante 
termo aliado a reforma urbana, pois 
a partir dele passamos a enxergar 
nossas vulnerabilidades e realizar 
planejamentos como um esforço 
da cidade a se reconectar com 
suas esferas sociais e ambientais. 
(FARIA, 2017) 

Figura 1 (à direita) 
Coreografia 
“Tessaratos do Tempo” 
de Steve Holl e Jessica 
Lang. Essa explora as 
relações formais entre 
dança e arquitetura. 
Disponível em: https://
cutt.ly/ghhX28a

16 1701 | INTRODUÇÃOCENTRO DE DANÇA: UMA ESTRATÉGIA PARA REVITALIZAÇÃO DO WATERFONT DE JOINVILLE



02 | DANÇA NO 
WATERFRONT
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Segundo Boucier (2006) existe 
uma grande dificuldade em 
catalogar todos os documentos 
orquésticos1 da era paleolítica, uma 
vez que o período cobre diferentes 
culturas espalhadas pelo mundo 
e se estende por um tempo de 
14.000 a.C. a 5000 ou até 2000 a.C. 
dependendo da região. Por isso 
três documentos são tidos como 
principais: as gravuras na gruta 
de Gabillou (França) datada de 
12.00 a.C., um semicírculo de ossos 
datado de 10.000 a.C. encontrado 
na gruta Mas-d’Azil (França) e 
outra gravura em Addaura (Italia) 
com nove personagens datada 

2.1 - A DANÇA NO 
OCIDENTE

de 8.000 a.C. (Figura 2) Este último 
é o primeiro registro de dança em 
grupo, algumas das figuras estão 
usando máscaras que remetem a 
focinhos de animais, uma possível 
despersonalização que fez parte 
do rito. O autor ainda afirma que 
a dança no período paleolítico e 
mesolítico sempre estavam ligados 
a um ato cerimonial. 

A partir do período neolítico 
(8.000 a.C. até 5.000 a.C.) ocorreu 
a chamada revolução agrícola e o 
homem passa a dispor de alimentos 
permitindo a permanência em 
apenas um local. Assim pequenas 
cidades começam a se formar e 
os atos cerimoniais começam a 
apresentar a identidade de cada 
grupo. Boucier (2006) também 
indica que neste período já é possível 
observar que os agrupamentos 
humanos possuíam “divindade-
totem”, isso é, cada grupo passou 
a cultuar símbolo, e usava dos 
movimentos coreográficos como 
forma de rito a divindade protetora.

Figura 2 . 
Imagem da 
caverna de 
Addaura, Itália. 
Disponível em: 
https://www.
researchgate.
net/figure/
Addaura-cave-
circle-dance_
fig3_339096033

DANÇAS PRIMITIVAS
14.000-6500 AC
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 A dança no Egito dos faraós 
possuía principalmente um caráter 
divino e sagrado, dançava-se para 
os deuses. As danças também 
eram apresentadas em cerimônias 
religiosas e funerais, Boucier (2006, 
p.15) descreve a presença de figuras 
que ilustram dança dentro dos 
túmulos, independente da classe 
social do indivíduo. Os egípcios 
possuíam dois deuses da dança que 
eram comumente homenageados, 
Hator e Bés, esse sendo o inventor 
da dança (LANGENDONCK, 2006). 

DANÇAS ANTIGAS 
5000AC – III A.C.

Segundo Langendonck (2006), 
durante a idade média a igreja 
assume um poder de autoridade 
e proíbe qualquer dança ligada 
ao divino e vincula a prática ao 
pecado, possuindo inclusive um 

decreto do papa Zacarias em 774 
contra os “movimentos indecentes 
da dança ou carola” (BOUCIER, 2006 
p.47). Porém, era difícil controlar 
os camponeses que continuaram 
dançando para pedir uma boa safra 
e colheita, aprimorando as danças 
conhecidas como populares.

 Em meados do século XII com 
a evolução da música, tornou-se 
possível relacionar a métrica com a 
dança. Com isso o bailarino precisou 
adquirir um ouvido treinado para 
acompanhar a dança que passou 
a ter movimentos mais regrados.  A 
partir desse ponto é possível verificar 
uma ruptura que criou duas frentes 
para a dança: a erudita, que 
seguia a métrica, e a popular, com 
movimentos mais livres e soltos.

IDADE MÉDIA 
476 – SÉCULO XII

Figura 3 : Dança 
acrobática em 
relevo, descoberta 
na tumba de Mehu, 
2500 a.C., Sacara, 
Egito. Disponível em: 
https://antigoegito.
org/saqqara-onde-o-
egito-antigo-e-mais-
antigo/ 

Figura 4 : “Farandola” 
é uma típica dança 
popular da idade 
média representada 
no afresco de 
Ambrogio Lorenzetti 
no Palazzo del 
Buonconsiglio, Siena, 
Itália. Disponível em: 
http://ontanomagico.
altervista.org/danza-
medioevo.htm
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 A partir do século XIV o 
renascimento começa a ganhar 
força e a Itália entra no período 
conhecido como Quattrocento, 
onde a corte ainda não apresentava 
regras de etiqueta, mas começou 
a se cercar de pessoas ligadas as 
artes como Leonardo Da Vinci. A fim 
de demonstrar poder e riqueza, era 
comum a realização de grandes 
festas e, nessas, eram apresentadas 
danças coreografadas. Data de 
1459 o primeiro triunfo que vem a ser 
considerado um balé.

 Com o fim da guerra dos 
cem anos a cultura na França sentiu 
a necessidade de evoluir e vê no 
movimento italiano a inspiração 
necessária. A dança chega aos 
bailes da corte francesa em forma 
de dança de casal, somente 
em 1548, com o casamento da 
Italiana Caterina de Médici com 

Henrique II na França é que a ideia 
de espetáculo é levada à corte 
francesa. Estava assim instaurado o 
Ballet de Corte, sempre realizado em 
eventos nos palácios da nobreza, as 
coreografias eram, geralmente, com 
temas mitológicos e era comum que 
o rei interpretasse o papel de herói. 
(Figura 5)(LANGENDONCK, 2006)

 Entre os séculos XVI e XVII a 
dança começa a se desenvolver 
como uma forma independente de 
arte, começando a sair do contexto 
único da corte e iniciando temas 
mais ligados as paixões humanas.

DANÇAS CLÁSSICAS 
SÉCULO XIII – SÉCULO XX

Com movimentos, cenários e 
roupas que se distanciam do método 
clássico, as danças modernas 
tiveram origem principalmente nos 
Estados Unidos e Alemanha, mas 
rapidamente se espalharam por 
toda Europa. Em 1890 Löie Fuller, 
bailarina norte americana, estreou o 

DANÇAS MODERNAS

Figura 5 : Louis XIV 
por Maurice Leloir,, 
fantasiado como o 
sol, dançando no 
“le ballet de la nuit” 
(sem data). Disponível 
em: https://cutt.ly/
shhCqoO

Figura 6 : La Classe de 
danse,1873, Degas. 
Exposta no musée 
d’Orsay em Paris, 
França. Representa 
uma aula de daça do 
século XIX. Disponivel 
em: https://www.
tempodadelicadeza.
com.br/edgar-degas-
a-lopera-de-paris
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espetáculo solo “Serpentine Dance” 
(Figura 7), onde se começava a 
explorar os efeitos de luz nas novas 
vestimentas esvoaçantes. No 
mesmo ano, Ruth St. Denis iniciava 
sua carreira na dança moderna em 
Los Angeles, onde anos mais tarde, 
em 1915, fundou a Denishawn Dance 
Comapany, considerada “fonte 
da dança moderna americana”2. 
(LANGENDONCK,2006)

Contudo, foi Isadora Duncan que 
ajudou a espalhar a dança pela 
Europa. A bailarina Estadunidense 
foi à Rússia em 1904 performar 
seus balés que chocaram pela 
falta de sapatilha e vestimentas 
que lembravam túnicas gregas 
(Figura 8). Apesar dos amantes 
dos clássicos não apreciarem a 
performance, Duncan fez-se notar 
por alguns coreógrafos russos, 
influenciando, por exemplo, Mikhail 
Fokine, importante coreógrafo da 
Ballets Russes, companhia fundada 
em 1909 por Serge Diaghilev. A 

companhia fugia do academicismo 
e rapidamente conquistou o apoio 
de importantes artistas utilizando 
músicas de Stravinsky e designs de 
Picasso e Matisse. (BRITANNICA, 
2010)

 Em 1933 o coreógrafo 
George Belanchine, que havia 
trabalhado com Diaghilev na 
Ballets Russes, muda-se para 
os Estados Unidos e funda uma 
nova academia de dança que 
posteriormente viraria a New York 
City Ballet. Belanchine é responsável 
pelo início da dança neoclássica 
no país, seu objetivo era criar uma 
nova identidade para a dança 
estadunidense, propunha a dança 
pela dança, sem uma temática 
ou drama. Um de seus principais 
bailarinos foi Mikhaïl Barychnikov, 
extremamente técnico, realizou 

DANÇAS NEOCLÁSSICAS 
DÉCADAS 40- 60Figura 7 : Löie 

Fuller em uma das 
primeiras versões 
de “Serpentine” 
em 1890. Exposto 
no Victoria & Albert 
Museum. Disponível 
em: https://
brewminate.com/
loie-fuller-and-the-
serpentine/

Figura 8 : Isadora 
Duncan como  
“Priestess” na 
reinterpretação da 
ópera ‘Iphigenia 
in Tauris’ de Gluck 
em 1903. Disponível 
em: https://www.
meaus.com/isadora-
duncan.htm
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novas interpretações dos clássicos 
O Quebra Nozes e Coppelia.

 Nas  décadas     seguintes          
outros coreógrafos passaram a 
questionar as estéticas coreográficas. 
Merce Cunningham, bailarino e 
coreógrafo estadunidense, era 
contra algumas formas academistas 
que permaneceram no ballet 
moderno como a dependência 
que a música e a dança tinham 
e a permanência na forma de 
apresentação do século XVII. Com 
isso inicia-se um processo de transição 
para a dança contemporânea. 
(LANGENDONCK,2006)

 Na década de 60 
Cunningham funda, junto ao 
compositor John Cage, o grupo 
Judson Dance Theater (Figura 11), 
que revoluciona o cenário da 
dança Nova-iorquina, explorando 

novos movimentos e inspirações 
em momentos cotidianos para 
criar performances. Já na década 
seguinte a cultura contemporânea 
continuou se espalhando e 
proporcionou um intercâmbio entre 
franceses e estadunidenses, e a 
Ópera de Paris criou um grupo de 
pesquisa para incluir inspirações do 
cinema e literatura nas coreografias.

 Em 1973, Pina Bausch (Figura 
10), bailarina alemã, iniciou um 
trabalho chamado Tanztheater 
(dança-teatro) inspirada nos 
ensinamentos de Rudolf Leban onde 
buscava aumentar a expressividade 
das coreografias e unir movimento, 
música e palavra, criando situações 
inusitadas de modo a gerar 
sentimentos perturbadores no 
público. A partir desse momento a 
dança contemporânea continuou 
a se expandir, quebrando os 
modelos rígidos antes impostos, 
com narrativas fragmentadas 
e maior liberdade de criação. 
(LANGENDONCK,2006)

DANÇAS CONTEMPORÂNEAS

Figura 9 : Baryshnikov 
com bailarina à 
frente e Balanchine 
aos fundos em 
ensaio. Disponível 
em: https://
www.nypl.org/
blog/2013/03/13/
freedom-dance-
mikhail-baryshnikov-
archive

Figura 10 : Pina 
Bausch em sua 
coreografia “Cafe 
Muller”. Disponível 
em: https://
annawloch.com/
artwork/2190269-
PINA-BAUSCH-CAFE-
MULLER-5.html

Figura 11 : Coreografia 
“Hay’s Would They or 
Wouldn’t They?” em 
1963. Apresentado 
no Concert of Dance 
#13, do grupo Judson 
Dance Theater em 
Nova York, Estados 
Unidos. https://
www.artandobject.
com/press-release/
judson-dance-theater-
celebrated-moma-
exhibition
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As primeiras relações de 
dança e água surgiram no fim do 
século XIX com o ballet aquático, 
hoje conhecido como nado 
sincronizado. Pouco se sabe sobre o 
início desse esporte que inicialmente 
era praticado por homens e teve 
sua primeira apresentação oficial, 
em 1907, realizada pela australiana 
Annette Kellerman em Nova Iorque. 
A partir deste momento o esporte 
evoluiu sendo introduzido nas 
olimpíadas de 1984 com o nome 
atual.  (NADO...)

Anos mais tarde a indústria 
do entretenimento percebeu 

2.2 - A DANÇA E A ÁGUA

um espaço de mercado a ser 
explorado. Em 1998 estreou no 
teatro do cassino Bellagio, em Las 
Vegas, o primeiro show a usar água 
não apenas como cenário, mas 
parte do espetáculo. “O” é parte 
dos espetáculos fixos do Cirque du 
Soleil, e seu nome remete a eau – 
água em francês – prestando uma 
homenagem à água em sua forma 
pura. (Figura 12) O show acontece 
sob uma piscina de 40 × 30 metros 
de largura e 7 de profundidade com 
um palco que se move a 6 m/min 
ora revelando e ora escondendo a 
água. (RAILLY, 2017) 

Em 2005 o ex-diretor criativo do 
Cirque du Soleil, Franco Dragone, 
estreou seu próprio show aquático 
no Cassino Wynn, também em 
Las Vegas, o Le Reve (O sonho, 
em francês) (Figura 16). Diferente 
do “O”, o novo show tem teatro 
circular, tornando o contato do 
público com os artistas muito mais 
próximo. Uma vez que não possui 

Figura 12 : Cirque du 
Soleil’s “O” no tetro 
do hotel Bellagio, 
Las Vegas, Estados 
Unidos. Disponível 
em: http://www.
davestravelcorner.
com/journals/
destination-north-
america/cirque-du-
soleils-o-wondrous-
water-world/
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Figura 13 : (Direita) 
Piscina no teatro do 
hotel Bellagio.   
 
Figura 14 (à direita) Ensaio 
do espetáculo “O” 
 
Figura 15 (à direita) 
Mergulhadores auxiliando 
bailarinos no show “O”  
  
 Disponíveis em: http://
www.cirquefascination.
com/?p=9896

Figura 16 (acima): 
apresentação 
show Le Rêve no 
hotel Wynn.  
   
 
Figura 17 (à 
direita): 
mergulhador no 
show Le Rêve. 
  
Disponíveis em: 
https://cutt.
ly/8hhBx3J
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espaço para coxias, os atores 
emergem da piscina de 8 metros de 
profundidade ou saltam da plateia 
em direção a ela, às vezes gerando 
“ondas” que molham partes 
específicas da plateia, conhecidas 
como wetzones. Aqueles que 
querem, pagam para fazer parte do 
espetáculo ficando encharcados 
de água, ou mesmo, fazendo parte 
da equipe de 18 mergulhadores 
que coordenam as coreografias 
e movimentações da parte de 
baixo da piscina. O “Diver’s Dream 
Package” convida o espectador 
(treinados em mergulho) a conhecer 
os bastidores do diferenciado 
espetáculo. (TABACKI, 2015)

Cinco anos mais tarde, Dragone 
criou mais um espetáculo de água 
em Las Vegas, The house of dancing 
water (Figura 18) estreou em 2010 
no cassino Macau com uma piscina 
que comporta 2,5 vezes mais água 
do que a do “O”. O palco contem 
oito plataformas que se movem até 

8 metros de altura e contam com 6 
pistões hidráulicos que movem as 
plataformas, além de 63 buracos 
que lançam água até 70 metros de 
altura. (TABACKI, 2015)

Os shows na água usam as 
super estruturas para criar cenários 
e contar histórias, cachoeiras, rios 
e lagos são criados com água e 
projeções de luz para gerar novas 
conexões com o público. Mudando, 
assim, o conceito de teatro e 
mostrando como é possível alinhar 
os espetáculos com a tecnologia. 
(TABACKI, 2015)

Figura 18 : 
Apresentação do show 
“The house of dancing 
water” no teatro do 
hotel Macau, Las 
Vegas, Estados Unidos. 
Disponível em: https://
cutt.ly/QhhBcKn
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 O mundo da dança clássica 
começou a se apropriar do uso da 
água em 2014 quando o coreógrafo 
Alexander Ekman colocou 5.000 litros 
de água no palco do Oslo Opera 
House para seu novo ballet “A Swan 
Lake”. A interpretação moderna 
de O lago dos Cisnes traz ao palco, 
no segundo ato do espetáculo, um 
espelho d’água de 16 metros de 
comprimento e 4,5 centímetros de 
altura, onde os bailarinos deslizam 
e realizam suas performances 
jogando água para todos os lados. 
No documentário Rare Birds (2015) 
é possível acompanhar o making 
of do espetáculo, incluindo a 
montagem do espelho d’água 
e seu transporte para o palco no 
intervalo da apresentação através 
de um sistema de rodízio. Figura 19 (à esquerda)  

A Swan lake, segundo 
ato com bailarinas 
interpretando o cisnei 
branco e preto ao 
centro.
Figura 20 (acima) A 
Swan Lake, segundo 
ato.  
Disponível em: https://
cutt.ly/IhhBny3
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O reencontro de cidades com 
suas águas não é algo novo, com 
mudanças ocorridas nos modelos 
industriais muitas regiões portuárias 
tornaram-se degradadas ou 
subutilizadas, assim foram iniciados 
processos de renovação dessas 
áreas. Com exemplos iniciados 
na Europa, como Port Vell em 
Barcelona (Figura 21) e os Docklands 
em Londres, a requalificação de 
waterfronts já foi realizada vezes 
o suficiente para possibilitar que 
se elenquem características que 
formam bons espaços.

Segundo Bruttomesso (2004) 

2.3 - ESTRATÉGIAS 
PARA REVITALIZAÇÃO DO 
WATERFRONT

entre os pontos para melhoria das 
zonas degradadas destaca-se 
a abertura desses espaços para 
o público e permitir o destaque 
das características ambientais da 
região. O autor também ressalta ser 
comum a falta de conexão do novo 
waterfront com a região central da 
cidade e que a solução são bons 
projetos urbanísticos, afinal o novo 
espaço não deve ser é apenas 
um complexo comercial, e sim um 
pedaço da cidade.

As   ações  integradas  são    
essenciais para a efetivação dos 
projetos, em um artigo escrito por 
Vicente Del Rio (2001) o autor 
afirma ser a colaboração entre 
viabilizadores (poder público), 
investidores (poder privado) 
e usuários (comunidade) que 
permite viabilizar projetos em 
médio, curto e longo prazo e, após 
concretizados com sucesso, é essa 
mesma colaboração que garante a 
realimentação do processo.

Figura 21 : 
Imagem aérea 
de Port Vell 
em Barcelona. 
Disponível em: 
https://br.freepik.
com/fotos-vetores-
gratis/barcelona-
panorama
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O “fenômeno mundial de 
revalorização das áreas de frente de 
água” é decorrente das alterações 
sociais que estamos vivendo, o 
indivíduo passou a valorizar mais seu 
tempo de lazer e, as áreas ligadas a 
água, tem se mostrado bons cenários 
de espaços para locais e turistas 
devido à relação histórica cidade-
mar. Para exemplificar pode-se citar 
a Opera House em Sydney Austrália, 
o Museu Guggenhein Bilbao na 
Espanha (Figura 22) e até mesmo os 
projetos para os Jogos Olímpicos de 
1992 em Barcelona. (RIO,2001)

 “As novas estratégias de 
competitividade dentro do fenômeno 
da globalização apoderam-se das 
áreas portuárias e waterfronts como 
os locais perfeitos para espetáculos 
mediáticos ou eventos ocasionais, que 
também lucram com a sua centralidade 

e acessibilidade.” (RIO, 2001)

Os Festivals Markets foram, 
e ainda são, um dos principais 
conteúdos programáticos para a 
revitalização de zonas degradadas, 
principalmente nos Estados Unidos. 
Porém, a amplitude das regiões 
permite uma série de diferentes 
programas e variedade de funções 
a fim de integrar as áreas com 
os demais espaços da cidade. 
Segundo Busquets (1997), hoje os 
programas recreativos, desportivos, 
culturais e de equipamentos e 
espaços abertos, que estabelecem 
um contato com a água são 
importantes a se considerar para 
uma reconversão portuária, 
destacando também a importância 
do uso dos transportes marítimos 
como um meio de efetivar a 
reconexão cidade-água.

Outra maneira de aprimorar o 
waterfront é através das construções 
flutuantes que aliem o envolvimento 
físico e sensorial do usuário com a 
água. A principal vantagem dessas 

Figura 22 : Museu 
Guggenhein 
Bilbao, Espanha e 
conexão com o rio 
Bilbao. Disponível 
em: https://cutt.ly/
FhhBR2j
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construções é a adaptação em caso de enchentes e elevações do nível da água, além disso, é 
possível transportar a construção para um novo ambiente caso se torne subutilizada. Simovic e 
Stankovic (2019) afirmam que diferentes categorias de ambientes de água, sugerem diferentes 
usos, baseadas no livro Aquatecture: Buildings Designed to Live and Work with Water de Robert 
Barker e Richard Coutts, formularam  uma tabela, dividida em seis tipos:

1 - RIOS:

2 - LAGOS E REPRESAS:

Atividades: Transporte, 
navegação, lazer, recreação e 
vida selvagem.

Prédios: Deve evitar zonas de 
transporte ou, quando necessário, 
não impedir fluxos.

Usos: Uso misto.

Atividades: Lazer, recreação e 
vida selvagem.

Prédios: Pode dar suporte a uma 
variedade de densidades com 
espaço entre edifícios. Importante 
impacto visual na paisagem.

Usos:Residencial e lazer.

Atividades: Transporte, 
ancoradouros, vida selvagem, 
lazer, recreação.

Prédios: Até a beira da água ou 
atrás de passarelas públicas.

Usos: Privado com edifícios 
semipúblicos intercalados.

3 - CANAIS:

Figura 23 : Chicago Riverwalk, projetado por 
Sasaki, Ross Barney Architects, Alfred Benesch 

Engineers e Jacobs/Ryan Associates em 
Chicago, Estados Unidos. Disponível em:  
https://cutt.ly/ahhBTNz

Figura 24 : Glass Villa em Lechlade, projetado 
por Mecanoo studio em Lechlade, Reino Unido. 
Disponível em: https://cutt.ly/fhk6aiL

Figura 25 : Canal Swimmer’s Club , projetado por 
Atelier Bow-Wow + Architectuuratelier Dertien 12 
em Bruges, Bélgica. Disponível em: https://cutt.ly/
ahk6dtx
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4 - PORTOS E MARNAS:

5 - DOCAS, CAIS E CAIS 
ABANDONADOS

5 - COSTAS E DELTAS
Atividades: Transportes, 

ancoradouros, indústria, terminais, 
embarcações, pesca.

Prédios: Até e sobre as margens 
do rio, geralmente com edifícios 
altos.

Usos: Mistura de comércio e 
lazer.

Atividades: Passeios de barco, 
esportes, desenvolvimentos 
flutuantes.

Prédios: Até e ocasionalmente 
na água. As docas em 
desuso podem sustentar um 
desenvolvimento denso devido à 
sua escala.

Usos: Uso misto comercial e 
residencial.

Atividades: Indústria, transporte, 
ancoradouros, terminais, 
recreativos.

Prédios: Afastado com intervalos 
regulares.

Usos: Público, recreacional.

Figura 26 : Prince Bay projetado por OMA em 
Shenzhen,  China. Disponível em: https://oma.eu/
projects/prince-bay

Figura 27 : Puerto Madero em Buenos Aires, 
Argentina. Disponível em: https://cutt.ly/phhBO82

Figura 28 : Gold Coast Cultural Precinct 
projetado por OMA em Gold Coast Australia. 
Disponível em: https://oma.eu/projects/gold-
coast-cultural-precinct
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A construção na água também 
resolve problemas de renovações 
em locais historicamente 
preservados ou com pouco espaço 
disponível.  Como exemplo podemos 
citar a galeria de arte Fluctuart 
(Figuras 29 e 30) implantada no Rio 
Sena ao lado da Pont des Invalides, 
entre a Torre Eiffel e a Notre Dame, 
local sem espaço para novos 
desenvolvimentos. Nesse exemplo 
também podemos observar a 
relação do usuário com a água, 
uma vez que em seu primeiro andar, 
um buraco foi aberto no casco para 
observação do Sena no mesmo 
nível. 
 
 “O usuário deve se sentir convidado, 

intrigado e animado com a exploração 

dessa transição e da estrutura flutuante em 

questão. Ao fazer isso, o usuário se torna um 

observador informado, capaz de entender 

a natureza frágil não apenas desse 

microambiente, mas também sensível às 

questões relacionadas a rios, lagos e mares 

inteiros.”  (SIMOVIC; STANKOVIC, 2019)

Além de construções podemos 
também ter instalações. Em 2016, 
o escritório Space Caviar produziu 
uma instalação no lago de 
Montova, Itália. (Figuras 31 e 32)
Essa era composta por 6 círculos 
unidos por pontes que boiavam no 
rio criando uma praça flutuante 
que foi usada para apresentações 
artísticas. A peça formava espaços 
moduláveis que poderiam ser 
aumentadas e readaptadas de 
acordo com a atividade que fosse 
abrigar. (SANTOS,2016)

Com variáveis usos para frente 
de água percebe-se motivação 
e interesse pelos espaços livres da 
cidade. Esses servem de áreas de 
descompressão e contemplação, 
importantes para a qualidade 
de vida urbana. Porém, existe 
a preocupação em planejar 
de maneira a preservar o meio 
ambiente enquanto cumpre a 
função de convívio, conciliando 
crescimento econômico e 
preservação ambiental. (VIEGAS; 
GRANDE; BRANCO, 1997)

Figura 29 : Flucturat projeto de Sein Desingno rio Sena em Paris, França. 
Disponível em: https://cutt.ly/DhhBAxS

Figura 30 : Flucturat projeto de Sein Desingno rio Sena em Paris, França. Disponível 
em: https://letsflyaway.com.br/fluctuart-paris-atracao-cidade-luz/fluctuart-paris-
rooftop/

Figura 31 Arcipelago di Ocno  projeto de Space Caviar em Mantova, Itália. 
Disponível em: https://cutt.ly/5hhBDGN

Figura 32 Arcipelago di Ocno  projeto de Space Caviar em Mantova, Itália. 
Disponível em: https://cutt.ly/5hhBDGN
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Há cerca de 250 anos, a revolução 
industrial começou a causar 
alterações nos sistemas climáticos 
e, o crescimento desenfreado 
das cidades, contribuiu para 
chegarmos à situação atual, sendo 
agravada pela instabilidade social, 
a qual acaba contribuindo para 
o aumento da crise e dos padrões 
sociais e econômicos, intensificando 
o desequilíbrio ambiental. (ROGERS, 
2001)

Para compreender a demanda 
energética mundial dependemos 
majoritariamente de fontes 

2.4 AQUECIMENTO 
GLOBAL E A ELEVAÇÃO DO 
NÍVEL DOS OCEANOS

emissoras de CO2 - carvão, gás 
natural e petróleo. Tal composto 
químico é o emitido em maior 
quantidade dentre as principais 
famílias de gases do efeito estufa 
(GEE), sendo: dióxido de carbono 
(CO2) - 43,1%; Metano (CH4) – 26,6%; 
Carbono negro em gás – 11,9%; 
Halocarbonetos – 7,8%; Monóxidos 
de carbonos (CO) e compostos 
orgânicos voláteis (VOCs) – 6,7%; e 
óxido nitroso(N2O) – 3,8%. 

Cada um destes apresenta 
dificuldades particulares para serem 
eliminados da atmosfera, o metano, 
por exemplo, demora cerca de dez 
a doze anos para se decompor 
em CO2 e água, o qual também 
contribuem para o aquecimento. 
(GORE, 2009)

Desde a era pós-industrial estima-
se que a temperatura da terra 
já aumentou cerca de 1ºC e, se 
continuar na crescente atual, deve 
atingir 1.5ºC entre 2030 e 2052, com 
o atual aumento da temperatura 

Figura 33  Permafrost 
em processo de 
derretimento na 
Noruega. Disponível 
em: https://cutt.ly/
PhluDz4 por John 
Shaw
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já é possível observar impactos 
ocasionados nos sistemas naturais, 
porém os riscos aumentam quando 
são realizadas previsões para um 
aumento de 2.0 ºC na temperatura 
média global. (Figura 34)

Esta temperatura é calculada 
levando-se em consideração os 
cerca de 13% dos ecossistemas 
globais que venham a sofrer 
transformações, impactando um 
total de 16% de espécies de plantas 
e 18% de insetos, os quais perdem 
as suas faixas geográficas originais, 
correndo risco de extinção. (IPCC, 
2018)

Ecossistemas mais sensíveis, como 
ervas e algas marinhas, estarão em 
alto risco de sobrevivência caso a 
temperatura média global chegue 
a 2ºC, por outro lado, os corais de 
água quente já estão em risco 
eminente, mesmo se mantivermos 
a temperatura em apenas 1.5ºC de 
elevação. (IPCC, 2019)

Não apenas fauna e flora serão 

afetadas caso as temperaturas 
aumentem 2ºC, é esperado que 
o número de mortes humanas, 
relacionadas ao calor cresça assim 
como as relacionadas ao nível de 
ozônio na atmosfera3. Além disso 
vetores transmissores de doenças 
como dengue e malária também 
tendem a aumentar e migrar para 
novas áreas quentes levando 
doenças características de regiões 
tropicais para outros lugares. O 
calor extremo também irá alterar a 
produção de alimentos, mudando 
o período de colheita e espécies de 
cada região. (IPCC, 2018)

Outro fato que afetará o modo 
de vida atual é o aumento do 
nível dos oceanos que, somado 
aos impactos antropogênicos, 
impacta negativamente em uma 
redistribuição e até mesmo perda 
da biodiversidade de ecossistemas 
costeiros como mangues e 
pântanos. Esses impactos afetam 

principalmente aqueles que 
dependem da pesca para 
sobreviver, uma vez que espécies 
estão se deslocando para regiões 
menos quente do oceano. (IPCC, 
2019)

Figura 34  : Impactos e riscos para sistemas naturais e Humanos conforme aumento das 
temperaturas globais, estipulados pelo IPCC. Fonte: IPCC, 2018
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As previsões de aumento de 
temperatura foram categorizadas 
em vias de concentração 
representativas, ou representative 
concentration pathways (RCP’s) 
em inglês. Essas representações 
foram apresentadas em 2011 na 
publicação “Special Issue: The 
Representative Concentration 
Pathways in Climatic Change” do 
IPCC e desenvolvido na fase 5 do 
Coupled Model Intercomparison 
Project (CMIP). 

RCP’S SIGNIFICADO Os RCP’s (Figura 35) são quatro 
cenários, cada um elaborado por 
uma equipe de pesquisa que foi 
responsável por avaliar os níveis de 
emissão de GEE, aerossóis, produtos 
químicos e uso da terra, de modo a 
estipular possíveis cenários para o 
futuro. (IPCC,2019; IAAS,2009)

Dentre os cenários apresentados 
o RCP 2.6 é o que estipula a maior 
mitigação dos GEE, sendo provável 
manter a temperatura abaixo dos 
2ºC de elevação até o ano de 
2100. Em contraposição o RCP 8.5 
representa grande emissão de 

Cenário Média (ºC) Alcance Provável (ºC) Média (ºC) Alcance Provável (ºC)

RCP 2.6 1.6 1.1 - 2.0 1.6 0.9 - 2.4
RCP 4.5 1.7 1.3 - 2.0 2.5 1.7 - 3.3
RCP 6.0 1.6 1.2 - 2.0 2.9 2.0 - 3.8
RCP 8.5 2.0 1.5 - 2.0 4.3 3.2 - 5.4

Curto prazo: 2031 - 2050 Final do século: 2081 - 2100

GEE e poucas políticas de apoio 
ambiental. (IPCC, 2019)

Os cenários climáticos 
atuam no auxílio a pesquisas de 
desenvolvimento de soluções 
para o futuro, não sendo previsões 
concretas, mas sintetizando 
pesquisas de áreas ambientais, 
econômicas e tecnológicas. As 
incertezas apontadas nos cenários 
derivam das diversas incertezas 
sobre fatores futuros, como políticas 
a serem desenvolvidas e sistemas 
que podem vir a se integrar. Apesar 
disso, os cenários ambientais focam 
em previsões a longo prazo, a fim 
de garantir o tempo necessário 
para realização de medidas de 
mitigação.  (MOSS et al., 2010)

Figura 35 : Tabela de cenários RCP. IPCC, 2018
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Em 2010 aproximadamente 10% 
da população global (cerca de 
680 milhões de pessoas) vivia em 
zonas costeiras, no mesmo ano o 
IBGE contabilizou que 26,6% da 
população brasileira residia em 
cidades litorâneas.

Tem-se como previsão que até 
o ano de 2050 o número global 
suba para 1 milhão de pessoas e, é 
previsto, que até o final do século 
XXI, essas  regiões sofram cada vez 
mais impactos climáticos como 
ciclones tropicais, aumento do 
nível dos oceanos  e inundações, 
ondas de calor marinha, perda de 
gelo marinho e derretimento do 
permafrost .(IPCC, 2019)

A fenomenologia da variação 
climática impacta a temperatura 
média dos oceanos, estima-se que 
o aquecimento atual se manterá 

AUMENTO DO NÍVEL DOS 
OCEANOS 

ao longo do século XXI, estima-se que no ano de 
2100, o oceano poderá absorver cerca de 6 vezes 
(em RCP 8.5) mais calor nos primeiros 2000 metros 
se comparado às taxas atuais, dilatando o volume 
do mesmo. Por isso eventos extremos relacionados 
aos oceanos, que costumavam acontecer 
historicamente, devem passar a acontecer 
anualmente ainda durante o século XXI. (Figura 36) 
(IPCC, 2019)

Figura 36 : Esquema do efeito do aumento do nível dos oceanos 
em eventos extremos. Fonte: IPCC, 2019

Figura 37 (à direita) 
Inundação de 2014 
em União da Vitória, 
Paraná. Disponível em: 
https://cutt.ly/EhhBJQx
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 Estudos recentes apontam que 
as emissões de GEE impactam mais 
o nível médio global dos oceanos 
do que o esperado. KOPP et. al. 
2017, utiliza o próprio estudo de 2014 
e acrescenta os dados estipulados 
por DeConto e Pollard (2016). Assim 
as medidas antes estipuladas sofrem 
elevações, seguindo as projeções 
em RCP 8.5 o nível médio global dos 
oceanos alcançará até 1,5 metros 
no final do século XXI e seguindo 
essa projeção, no fim do ano de 
2300, o mar alcançará 11,6 metros 
em relação ao nível atual. (KOPP et. 
al. 2017)

O gráfico (Figura 38) compara os 
estudos de KOPP (2014), que será 
referenciado como K14, e DeConto 
e Pollard (2016), referenciado 
como DP16. É possível observar que 
as previsões de DP16 alcançam 
marcas muito mais significativas e 
pessimista de aumento dos oceanos 
tanto em RCP 2.6 como em 8.5. K14 
não previa que o mar alcançaria 1 

metro até o final do século, mesmo 
na previsão de RCP 8.5, já DP16 
demonstra que isso é o mínimo que 
ocorrerá, considerando que em 
RCP 2.6 é o nível alcançado. 

O Aumento médio do nível dos 
oceanos (AMNO) foi representado 
pelos autores entre os períodos de 
2000 e 2100 e 2000 e 2300 utilizando 
os RCP’s 2.6 (cenário otimista), 4.5 
(cenário médio) e 8.5 (cenário 
pessimista).

Parte desse aumento ocorre 
devido ao derretimento das geleiras. 
A perda projetada entre os anos de 
2015 a 2100 é de aproximadamente 
18% no cenário previsto pelo RCP 
2.6, que equivale ao aumento de 
94 mm do nível dos oceanos, e 
36% na previsão do RCP 8.5, o que 
corresponde a 200 mm de nível dos 
oceanos. 

Previsto para o ano de 2100, 
o manto de gelo da região da 
Groenlândia estará contribuindo 
em até 0,15m do aumento do nível 

Figura 38 : Gráficc Kopp, 2017 comparnado trabalhos sobre a elevação do nível dos oceanos. 
Adaptado de: Kopp et. Al, 2017.
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dos oceanos e o manto de gelo 
Antártico contribuirá com até 0,12m, 
ambos sob a projeção do RCP 8.5. 
(IPCC, 2019)

É indicado que seja apontada 
a necessidade da proteção e 
gerenciamento das zonas costeiras, 
possibilitando a redução dos riscos 
de enchentes ainda no século XXI, 
dependendo de investimentos 
governamentais. A grande 
fragmentação dos diversos agentes 
de ação dificulta que o trabalho seja 
realizado de forma organizada e 
efetiva. Outro ponto é, quais lugares 
sofrerão grandes impactos, como as 
pequenas ilhas, as quais costumam 
não ter verba o suficiente para 
se prepararem adequadamente. 
(IPCC, 2019)

Figura 39 : Desgelo 
no Glaciar Perito 
Moreno, Argentina. 
Disponível em: https://
unsplash.com/photos/
cQ6xF8hcuzU

58 5902 | DANÇA NO WATERFRONT CENTRO DE DANÇA: UMA ESTRATÉGIA PARA REVITALIZAÇÃO DO WATERFONT DE JOINVILLE



2.5 CONSIDERAÇÕES 
PARCIAIS

 A história da dança é marcada 
por mudanças formais e conceituais 
ao longo dos anos, uma das 
mais recentes é a introdução da 
água no contexto coreográfico. 
Ao fazer essa mudança teatros e 
outros espaços foram adaptados 
para mesclar a necessidade 
arquitetônica cenográfica com 
a nova demanda da água. Isso 
pode ser compreendido como uma 
demanda de levar a dança a novos 
lugares, como visto, por exemplo, 
o espaço flutuante construído em 
pelo Space Caviar, que abrigou 
apresentações de dança durante o 
período da instalação.

Essa instalação também nos 
permite a discussão da relação 
da cidade com seus pontos de 

água. Por vezes usado apenas com 
caráter comercial, como portos, 
algumas cidades deixaram suas 
zonas de frente água abandonadas 
e cabe a arquitetura junto ao 
poder público reestrutura-las. Isso 
é importante, pois traz uma nova 
identidade para a cidade e permite 
elaborar estratégias de prevenção 
para futura elevação do nível dos 
oceanos.

NOTAS

 1  Palavra derivada do grego Orkhestike – a arte da dança, coreografia. 
Dicionário Aulete (2011)

2 BRITANNICA, The Editors of Encyclopaedia. Denishawn School of Dancing 
and Related Arts. 2010. Disponível em: https://www.britannica.com/topic/
Denishawn-School-of-Dancing-and-Related-Arts. Acesso em: 06 ago. 2020.

3  O ozônio aumenta o número de doenças respiratórias e cardiovasculares, 
sendo responsável por 8-20% das internações por asma no mundo em 2016. 
(ZHANG; WEI; FANG, 2019)
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03 | ESTUDOS DE CASO
3.1 Teatro de Lago - Chile, América Latina
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3.3 Orla do Guaíba - Brasil, América Latina
3.4 Cosiderações parciais



Com concepção e construção 
iniciada em 1998 pelos arquitetos 
Gerardo Köster e Gustavo Greene o 
projeto só foi finalizado em 2010 depois 
do escritório Amercanda, liderada por 
Bernd Heller assumir o projeto para 
sua finalização em 2008. O Teatro Del 
Lago se localiza no lago Llanquihue, 
em Frutillar, Chile e possui 10.000 m² 
que incluem, além do teatro principal, 
um anfiteatro, um hall de ballet, 
salas multiuso e um café, permitindo 
várias vistas para o lago, uma vez 
que a contrução avança sobre ele. 
(CARRERA, 2017)

Para a estrutura desta parte 
semicircular que avança sobre a 
água, uma estrutura com tubos de 
concreto, com diâmetro variando 
de 1 a 2 metros, precisou ser instalada 
1,5 m abaixo do solo lacustre (solo 
sedimentar de lago), conhecido 
no Chile como Cancagua (rocha 
vulcânica porosa). No interior 
dos tubos coloca-se de 2 a 3 
metros de concreto magro (auto-
adensável) que atua como tampão 
para a água. Uma vez extraída 
a água restante, se obteve uma 
superfície apta para a instalação 
das armaduras e colocação do 
concreto de fundação, por cima 
dessa vem a armadura e concreto 
dos pilares. (CHAPPEL, 2009)

O teatro principal, Espacio 
Tronador - Sala Nestlé, consegue 
acomodar 1.200 espectadores e 
possui excelência acústica em nível 
internacional. Isso só foi possível 
graças aos 800 painéis acústicos 
de MDF com 4,5 cm de espessura, 

3.1 TEATRO DEL LAGO 
-  AMÉRICA LATINA - FRUTILLAR, 
CHILE:

Figura 40 : Imagem 
aérea Teatro del 
Lago, Frutillar, Chile. 
Disponível em: 
https://www.duna.
cl/podcasts/teatro-
del-lago-de-frutillar-
arte-influencia-y-
actividades/
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Figura 41 : Planta térreo, sem 
escala. Disponível em: https://
www.sambataroarchitects.
com/teatro-del-lago

Figura 42 : Planta primeiro piso, 
sem escala. Disponível em: https://
www.sambataroarchitects.com/
teatro-del-lago
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Figura 43 : Corte Transversal, sem 
escala. Disponível em: https://
www.sambataroarchitects.com/
teatro-del-lago

Figura 44 : Corte longitudinal, sem 
escala. Disponível em: https://www.
sambataroarchitects.com/teatro-
del-lago
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distintas entre si e com raio de 8 
metros que recobrem as paredes do 
teatro principal. Pesando cerca de 
30 kg por m², as placas trabalham 
umas com as outras para garantir 
que todas as frequências sejam 
absorvidas. O teto, uma grande 
onda, pesa 25 kg por m². 

As cadeiras, todas de madeiras, 
foram forradas com uma espuma 
perfurada de 25 mm de espessura 
e foram recobertas com um tecido 
de padronagem desenhada pelo 
próprio escritório de arquitetura. A 
cada fileira o encosto da cadeira 
vai crescendo de modo que se 
crie um refletor acústico pessoal. 
Segundo os arquitetos tudo teve de 
ser feito em madeira, sem carpete, 
para garantir a acústica. 

Toda a materialidade do edifício 
foi pensada para conversar com a 
arquitetura local, que possui estilo 
mais germânico, a fachada, por 
exemplo, é inteira com madeira 
em baquelite típica da região. A 

fachada é ventilada, possui uma 
distância de 5 cm da parede de 
concreto, que possui 6 cm de 
isolamento térmico, permitindo 
que o ambiente mantenha a sua 
temperatura ao longo do ano. 
(PAVEZ, 2011) 

Figura 45 : Construção 
da parte sobre a água 
com tubulões. Fonte: 
Chappel, 2009

Figura 46 : Imagem 
noturna Teatro del 
Lago. Disponível em: 
https://cutt.ly/2hhB3NY
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Hamburgo possui sua história e 
desenvolvimento completamente 
ligados ao porto. Ainda no século 
XII, a cidade já abrigava o primeiro 
porto fluvial no encontro dos rios 
Alster e Elba, e era considerada 
uma zona de livre comércio, o que 
serviu como um dos pilares para o 
desenvolvimento da metrópole. 
Com o crescimento da cidade e 
mais carga chegando ao porto, 
em 1866, foi construída a primeira 
bacia portuária, Sandtorhafen, que 
permitiu a navegação de navios de 
vapor diretamente para a cidade. 

A estrutura contava com guindastes 
para auxiliar o carregamento de 
mercadorias, tornando-o o mais 
moderno e rápido do mundo.

No século XX, o porto também 
ganhou importância no fluxo 
migratório para a américa do norte 
e do sul. Um dos primeiros terminais 
de emigração foi construído em 
Strandkai e foi estabelecida a 
“cidade do emigrante” na ilha de 
Veddel. Porém, com a Segunda 
Guerra Mundial o porto passou a 
ser utilizado para a deportação 
de judeus e ciganos para guetos 
e campos de concentração. 
Além disso, como o local era um 
grade centro de armazenagem 
virou alvo de bombardeio dos 
Aliados, destruído cerca de 70% dos 
armazéns e 90% dos galpões das 
docas. (HAFENCITY, S.I.)

Após a guerra a reconstrução já 
estava sendo planejada, em 1956, 
com a invenção dos contêineres 
de cargas, as bacias existentes 

3.2 HAFENCITY – EUROPA 
- HAMBURGO, ALEMANHA:

Figura 47 : Imagem 
aérea HafenCity, 
Hamburgo, Alemanha. 
Disponível em: https://
astoc.de/en/projects/
urban-planning/
masterplan-hafencity-
hamburg
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eram muito pequenas e rasas, e 
as áreas de armazenamento não 
eram grandes o suficiente. Por isso 
foi escolhida uma área na margem 
do Elba dedicada ao terminal de 
contêineres, hoje o porto é o maior 
da Alemanha e o segundo maior 
da Europa, com mais de 70 mil km². 
Com essa mudança, percebeu-
se que parte mais antiga do porto 
ficaria obsoleta e, em 1997, o 
prefeito de Hamburgo anunciou o 
plano para a criação de um novo 
distrito: HafenCity. (ANTONUCCI, 
2014)

O masterplan da nova área é 
fruto de um concurso internacional 
e uma colaboração dos escritórios 
KCPA e ASTOC, ocupa cerca de 12 
quarteirões, ou aproximadamente 
165 hectares, e é considerado 
o maior projeto urbano em 
desenvolvimento na Europa. O 
projeto foi aprovado no ano 2000 e 
deve ser finalizado por volta de 2025, 
mas espera-se que em meados de 

2020 já conte com novas moradias 
para 12 mil pessoas e cerca de 40 mil 
novos empregos. (PRATICÒ, 2015) 

O distrito é divido em 10 bairros, 
cada um com uma variedade de 
usos, porém com identidades próprias 
e um foco central: Baakenhafen, 
por exemplo, é focado em áreas 
de lazer e moradias, Elbbrücken, 
moradia e negócios e Oberhafen 
usos culturais. Além disso, cerca de 
25% da área é dedicada a espaços 
públicos, parques, praças e passeio, 
a maioria localizadas ao lado da 
água. (PRATICÒ, 2015) 

Figura 48 : Divisão dos 
bairros de HafenCity. 
Disponível em: https://
www.hafencity.
com/en/concepts/
the-foundation-
of-hafencity-the-
masterplan.html

Figura 49 : Volumetria 
do projeto, HafenCity. 
Disponível em: https://
www.hafencity.
com/en/concepts/
the-foundation-
of-hafencity-the-
masterplan.html
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Os espaços públicos foram 
projetados pelo escritório Miralles 
Tagliabue EMBT e são organizados 
em três principais níveis unidos por 
escadarias, rampas e passarelas: 
(TAGLIABUE, 2014)

• 0 metros: no nível da água 
com plataformas para pequenas 
embarcações e espaços de lazer, 
com elementos especiais que 
permitem a presença de áreas com 
grama e árvores. 

• 4.5 metros: espaços de 
passeio dedicados aos pedestres 
com pequenos espaços de café. 
Esse nível foi projetado para suportar 
a elevação do nível da água que 
ocorre cerca de duas vezes por 
ano.

• 7.5 metros: no nível da rua 
ocorre a separação de áreas viárias 
das exclusivas para pedestres, que 
contam com pequenas áreas de 
lazer. 

Figura 50 : 
Distribuição de 
áreas e prédios 
em HafenCity. 
Disponível em: 
https://www.
hafencity.com/
en/concepts/
the-foundation-
of-hafencity-the-
masterplan.html

Figura 51 : Imagem dos 
diferentes níveis, HafenCity. 
Disponível em: https://www.
area-arch.it/en/public-
spaces-hafencity/
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Figura 52 ; Planta espaço público, 
Miralles Tagliabue. Disponível em: 
https://www.area-arch.it/en/public-
spaces-hafencity/

Figura 53 :  Planta espaço público, 
Miralles Tagliabue. Disponível em: 
https://www.area-arch.it/en/public-
spaces-hafencity/
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Figura 54 : Praça em HafenCity, Miralles 
Tagliabue. Disponível em: https://www.
architonic.com/en/project/miralles-tagliabue-
hafencity-public-space/5100909

Figura 55 : Praça em HafenCity, Miralles 
Tagliabue. Disponível em: https://www.
architonic.com/en/project/miralles-
tagliabue-hafencity-public-space/5100909
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 Inaugurado em 2018, o 
projeto de revitalização da orla 
da Lago do Guaíba, em Porto 
Alegre, foi desenvolvido pelo 
escritório Jaime Lerner Arquitetos e 
Associados, e conta com uma área 
de 56,7 hectares ao longo de 1,5 km 
da margem do lago. Anteriormente 
a região passava por um período de 
abandono e degradação, uma vez 
que o lago era usado somente para 
o controle de cheias da região. 
(LERNER, 2018) 

 O projeto é a primeira parte 
de um projeto maior que visa 
revitalizar a região portuária de 
Porto Alegre e conecta-la com o 
lago. A parte dois do projeto está 
sendo desenvolvida em parceria 

com o escritório b720, disponível 
no site <http://b720.com/portfolio/
frente-portuario-porto-alegre/> . 

A região do porto possui diques 
de 3 metros de altura e essa 
altura segue por toda essa região 
periférica, porém acomodada em 
taludes. Isso permite uma visibilidade 
continua da água, uma vez que as 
vias de carros e pedestres segue 
por essa altura. Por isso, o partido 
do projeto é a desobstrução da 
vista, todos os novos equipamentos 
foram implantados de maneira a 
não causar poluição visual, sendo 
localizados abaixo do calçadão 
principal. (PROJETO, 2018)

 A Usina do Gasômetro, 
patrimônio local, serve como um 
ponto inicial dessa fase do projeto. 
Ao lado dela foram implantados 
uma nova praça, Júlio Mesquita, 
e um restaurante panorâmico que 
se estende sobre a água. Apesar 
dessa área privilegiada, o parque é 
projetado de tal maneira encorajar 

3.3 ORLA DO GUAÍBA 
-  AMÉRICA LATINA - PORTO 
ALEGRE, BRASIL:

Figura 56 : Imagem 
aérea orla do Guaíba, 
Porto Alegre, projeto 
de Jaime Lerner. 
Disponível em: https://
cutt.ly/7hhNimO
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Figura 57 (à esquerda): 
masterplan da área 
do parque com usos. 
Adaptado de: https://
www.archdaily.com.
br/br/907892/parque-
urbano-da-orla-do-
guaiba-jaime-lerner-
arquitetos-associados

Figura 58 (à direita) 
passarelas sobre a 
água. Disponível 
em: https://cutt.
ly/7hhNimO
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o pedestre a seguir o percurso 
completo. (PROJETO, 2018)

 O parque possui uma 
ocupação em três níveis, o primeiro 
é composto pelas ciclovias e 
calçadões, na altura da cidade. 
O nível intermediário é composto 
pelos equipamentos públicos, 
bares, restaurantes e mais uma pista 
para caminhada. Já o terceiro nível 
é localizado na altura da água e 
é composto por um conjunto de 
passarelas que avançam sobre o 
lago. (PROJETO, 2018)
“As formas curvas tiram partido da 
plasticidade do concreto e o desenho 
se relaciona ao movimento das águas, 
desenvolvendo-se gentilmente ao 
longo do terreno. A dimensão cênica 
do estuário será revalorizada pela 
implantação de arquibancadas que 
correm ao longo de todo o parque, 
oferecendo os melhores assentos para 
se apreciar o “pôr do sol mais bonito do 

mundo”.” (LERNER, 2018)

Outro importante partido é o uso 
da luz, o parque foi projetado de tal 
maneira que seu uso possa ser tanto 
diurno quanto noturno. Durante a 
noite balizadores de piso setorizam 
as diferentes faixas do projeto que 
também conta com postes de 
meia altura e um poste inclinado 
especialmente desenhado para o 
local. (PROJETO, 2018)

Figura 59 (à esquerda): 
escadaria e comércio 
em nível intermediário. 
Disponível em: https://
www.archdaily.com.
br/br/907892/parque-
urbano-da-orla-do-
guaiba-jaime-lerner-
arquitetos-associados

Figura 60 (à direita) 
cortes demonstrando 
níveis, sem escala. 
Disponível em: https://
www.archdaily.com.
br/br/907892/parque-
urbano-da-orla-do-
guaiba-jaime-lerner-
arquitetos-associados
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Figura 61 : passarela sobre a água. Disponível 
em: https://revistaprojeto.com.br/acervo/jaime-
lerner-arquitetos-associados-parque-urbano-orla-
do-guaiba-porto-alegre/

Figura 62 : percurso e restaurante ao fundo. 
Disponível em: https://revistaprojeto.com.br/
acervo/jaime-lerner-arquitetos-associados-
parque-urbano-orla-do-guaiba-porto-alegre/
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 Os estudos de caso 
estão diretamente ligados as 
concepções de projeto. Esses 
se relacionam diretamente com 
situações de waterfront e trazem 
bons apontamentos a serem 
considerados.

 Primeiramente, o Teatro del 
Lago, no Chile, apresenta boas 
ideias de concepção estrutural e 
para o teatro a ser desenvolvido 
em projeto. Em relação a HafenCity 
e a Orla do Guaíba, ambos 
apresentam boas proposições 
em nível para conectar a cidade 

as áreas de água em diferentes 
escalas. HafenCity, como o maior 
projeto urbano em construção na 
Europa, explicita bem a relação 
entre edificação e espaço público, 
demonstrando que um projeto bem 
estruturado pode transformar uma 
zona antes esquecida. Já na Orla 
do Guíba percebemos a diretriz 
de manter as vistas livres, criando 
níveis a fim de permitir a completa 
visualização do lago e garantindo 
a transformando de uma zona em 
processo de abandono em novas 
áreas uteis a cidade e para aqueles 
que a habitam.

3.4 CONSIDERAÇÕES 
PARCIAIS

Figura 63 : Desenhos esquemáticos para 
nova orla baseados nos estudos de caso. 
Fonte: Autora, 2020

Figura 64 : Desenhos esquemáticos para 
nova orla baseados nos estudos de caso. 
Fonte: Autora, 2020

90 9103 | ESTUDOS DE CASO CENTRO DE DANÇA: UMA ESTRATÉGIA PARA REVITALIZAÇÃO DO WATERFONT DE JOINVILLE



04 | TERRITÓRIO
4.1 Baía da Babitonga
4.2 Joinville
4.3 Espinheiros
4.4 Elevação do nível dos oceanos em Joinville
4.5 Cosiderações parciais



Conhecida por ser o maior 
estuário do estado, a Baia da 
Babitonga está localizada no 
litoral norte de Santa Catarina e 
possui uma superfície de 1.575 km², 
englobando cinco municípios: 
Araquari, Balneário Barra do Sul, 
Garuva, Joinville e São Francisco do 
Sul.(VIEIRA; HORN FILHO; BONETTI; 
BONETTI, 2008)

Das características 
geomorfológicas destaca-se como 
uma área de planície costeira 
que mantém características de 
vegetação preservadas devido 
ao seu tipo de solo. Apesar de 
contar com grande parte de 
floresta pouco densa e áreas 
ainda preservadas, o que mais se 
evidencia é a região com mangues 

podendo ser considerada a maior 
do sul do país. Na sua porção oeste, 
a Baía é limitada pela Serra do 
Mar, isso gera condições favoráveis 
para a rede hidrográfica, uma 
vez que proporciona condições 
meteorológicas de chuva, 
alimentando os rios. Todavia, o 
crescimento desordenado das 
cidades, faz com que a região seja 
bastante propensa a enchentes. 
(SILVA, 1995)

A ocupação da região não é 
recente, civilizações pré-históricas 
viveram na região e datam de 5.000 
anos alguns Sambaquis presentes 
ali. Esses sítios arqueológicos são 
formações de conchas onde 
os habitantes primitivos deixam 
restos de alimentos, objetos e até 
realizavam sepultamentos. Na 
região da Baía registram-se 110 
sambaquis, sendo 21 deles no 
município de Joinville. 

Na época da colonização, a 
região voltou a ser ocupada, registros 

4.1 - BAÍA DA BABITONGA

Figura 65 : Vista da 
Baía da babitonga e 
parte do município 
de Joinville. 
Disponível em: 
hhttps://mapio.net/
images-p/11403513.
jpg  por Wesley Angelo 
Alberto
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Figura 66 (à esquerda) 
Localização da 
Baía da Babitoga 
relação Brasil. Fonte: 
elaborado pela 
autora, 2020

Figura 67  (à direita) 
Mapa da Baía da 
Babitonga e seus 
municípios adjacentes. 
Fonte: elaborado pela 
autora, 2020
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de 1504 mostram que exploradores 
portugueses e espanhóis passaram 
pela região enquanto navegavam 
pela costa, esses deixaram vestígios 
no centro de São Francisco do Sul. 
Porém, foi apenas em 1658 que 
a ilha de São Francisco recebeu 
seus colonizadores. O início 
da colonização não afetou o 
ecossistema local, pois manteve sua 
economia em agricultura e pesca 
para alimentação local. A partir de 
1850, com a colonização de Joinville, 
que a economia industrial começou 
a se desenvolver, afetando o 
ecossistema. (SOUZA, 1991)

Segundo Silva (1995, p.76) foi 
em 1950 que “iniciava-se aí um 
acelerado ritmo de crescimento 
que culminou na desconexão 
acentuada entre desenvolvimento 
econômico, distribuição de renda 
e sustentabilidade ecológica”. A 
poluição derivada das indústrias 
e da urbanização castiga os rios 
que passam pelas cidades. O Rio 

Cachoeira, que permitia a conexão 
fluvial entre o centro de Joinville 
e São Francisco do sul, teve sua 
navegação reduzida a pescadores 
artesanais e embarcações de 
passeio (até 50 pés), devido ao 
assoreamento que sofreu pelos 
dejetos urbanos ali jogados.

Em estudo publicado no Boletim 
Paranaense de Geociências, Vieira, 
Horn Filho, Bonetti e Bonetti (2008) 
mostram um mapa batimétrico 
do estuário (Figura 68), podendo 
ser observado o assoreamento 
da região, e um mapa com os 
sedimentos da baía.(Figura 69)

Figura 68 : Mapa 
batimétrico do 
estuário. Adaptado 
de: Viera et al, 2008

Figura 69 : Mapa de 
assoreamento do 
estuário. Adaptado 
de: Viera et al, 2008
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No ano de 1851, chegava pela 
baía da Babitonga, o barco com 
imigrantes trazidos pela companhia 
colonizadora de Hamburgo. Um 
acordo realizado com o Governo 
Imperial Brasileiro, exigia que lhes 
fossem cedidas terras que possuíssem 
ligações com o mar ao longo de 
uma rota pré estabelecida. Então 
foram entregues cerca de 8 léguas 
quadradas (aproximadamente 
52,8 km²) da terra que pertencia 
ao Príncipe de Joinville da França, 

casado com Francisca Carolina, 
filha de Dom Pedro I, localizadas à 
margem do Rio Cachoeira. (Figura 
71) Essa localização era estratégica, 
pois permitia o acesso ao porto de 
São Francisco do Sul, permitindo o 
escoamento de futura mercadoria 
agrícola e a comunicação com a 
Alemanha. (MACHADO, 2009)

Os primeiros imigrantes  
receberam parcelas de terras para 
a produção agrícola, o foco era 
a exploração da terra e não do 
trabalhador. Com a evolução da 
malha urbana, eixos comerciais 
começaram a surgir e era possível 
caracterizar uma divisão étnica 
nas principais vias da cidade todos 
seguindo em direção a Serra.  
(SOUZA, 1991)

Um importante fato para o 
desenvolvimento econômico da 
região foi a abertura da estrada 
Dona Francisca em direção a 
Serra do Mar. Essa incrementou 
a produção agrícola, permitindo 

4.2  - JOINVILLE

Figura 70 : Vista da 
zona sul da cidade 
de Joinville. Disponível 
em: https://mapio.net/
pic/p-11403674/ por 
Wesley Angelo Alberto
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inclusive, a produção de uma 
grande feira agroindustrial em 1874. 
Com o passar do tempo pequenas 
atividades artesanais começaram 
a tomar forma e tamanho, 
sobrepondo as atividades agrícolas, 
o caminho era a industrialização. 
(GOULARTI FILHO, 2014)

Os imigrantes estavam prontos 
para tal mudança, uma vez que 
vinham de regiões já industrializadas 
da Europa. A estrada de ferro 
Dona Francisca, o Porto Bucarein 
(Localizado as margens do Rio 
Cachoeira) e o Porto de São 
Francisco do Sul, ajudariam no 
escoamento de mercadoria.  Assim, 
o ciclo econômico da erva-mate e 
madeira, junto ao setor têxtil fizeram 
com que o setor fabril crescesse, 
tornando a região um polo 
econômico importante a partir de 
1950 e revelando uma “assustadora 
taxa de 158% de crescimento no 
efetivo demográfico urbano.” 
(SILVA, 1995)

Figura 71 : Mapa de Demarcação do Dote 
de Terras da Princesa Dona Francisca, 1846. 
Disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/
publicacoes/mapas-historicos-do-municipio-
de-joinville/

Figura 72 : Mapa do 
município em 1938. 
Disponível em: https://
www.joinville.sc.gov.br/
publicacoes/mapas-
historicos-do-municipio-
de-joinville/
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Figura 73 : Mapa da cidade de Joinville, 
1964. Disponível em: https://www.
joinville.sc.gov.br/publicacoes/mapas-
historicos-do-municipio-de-joinville/

Figura 74 : Mapa da cidade de Joinville, 
1975. Disponível em: https://www.joinville.
sc.gov.br/publicacoes/mapas-historicos-
do-municipio-de-joinville/

Figura 75 :Mapa da 
cidade de Joinville, 
1987. Disponível 
em: https://www.
joinville.sc.gov.
br/publicacoes/
mapas-historicos-do-
municipio-de-joinville/
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A escolha da cidade a ser 
estudada, Joinville, ocorre uma 
vez que essa é a sede da região 
metropolitana Norte-Nordeste de 
Santa Catarina e abriga cerca de 
590 mil habitantes (515.288 no censo 
2010), configurando-a como a mais 
populosa do estado. (IBGE,2019) 
O setor de serviços é o maior da 
cidade, sendo responsável por 
53,3% do Valor Adicionado Bruto, 
em seguida vem o setor de indústrias 
com 33,6% do valor. (SEBRAE,2019) 
A cidade é considerada o polo 
industrial de Santa Catarina com 
cerca de 160 empresas do ramo 
instaladas em um distrito específico 
de 3 hectares. O ponto mais alto é o 
Pico Serra Queimada, com 1.325 m, 
porém esse se localiza muito distante 
da área urbanizada, nessa o relevo 
varia de 0 a 4,5 m com poucos 
morros que atingem no máximo 200 
m de altura. (SEPUD,2017)

Durante o período temporal de 
1851 a 2008, a maior cidade do 

Figura 76 : Uso do solo em Joinville. Adaptado de SEPUD,2017

Figura 77 : média 
salarial. Adaptado 
de SEPUD,2017

Figura 78 : Número 
de habitantes e 
densidade. Adaptado 
de SEPUD,2017

Figura 79 : Relação 
entre homens e 
mulheres. Adaptado 
de SEPUD,2017

Figura 80 : Faixa etária da população. 
Adaptado de SEPUD,2017

Figura 81 : área urbanizada do município. 
Adaptado de Google Earth.
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Figura 84 : Relações 
entre precipitações 
e inundações. 
Adaotado de Silveira 
et al, 2009

Figura 85 : Relações 
entre área urbanizada 
e inundações. 
Adaotado de Silveira 
et al, 2009

estado Catarinense sofreu com 
mais de 200 casos de inundações, 
computados em 157 anos, dos quais 
111 anos apresentaram enchentes. 
Isso ocorre principalmente pelo fato 
de as áreas urbanas consolidadas 
da cidade estarem localizadas nas 
planícies alagáveis de 5 (cinco) 
rios, Cachoeira, Cubatão, Vertente 
Leste, Piraí e Águas Vermelhas. 

Porém, os fatores ambientais 
isolados, pouco influenciam nas 
inundações, o baixo conhecimento 
da população, somado ao 
crescimento desenfreado e sem 
planejamento público da cidade, 
torna-a suscetível a tal intempérie. 

Ao serem observadas as 
relações entre precipitações e 
inundações (Figura 84), percebe-
se que pouco se inter-relacionam, 
já a evolução da área urbanizada 
está diretamente conectada a 
frequência de inundações (Figura 
85).  (SILVEIRA; KOBIYAMA; GOERL; 
BRANDENBURG, 2009)

Figura 82 Enchente 
ná rua XV de 
Novembro, Joinville, 
na década de 
40. Disponível em: 
https://cutt.ly/
Rhh1fUS

Figura 83 Enchente 
náAvenida Getúlio 
Vargas,Joinville,  
na década de 
70. Disponível em: 
https://cutt.ly/
Rhh1fUS
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Inicialmente uma ilha de 2,74 km² 
na Baía da Babitonga seu acesso 
era dado somente por barcos. Foi 
a partir da década de 60, com o 
aumento no número de indústrias 
e a especulação imobiliária, que 
a região atualmente chamada 
de Bairro Espinheiros começou a 
se desenvolver. Na época ainda 
sem estruturas, o bairro foi moradia 
de alguns funcionários que vieram 
trabalhar em indústrias como a 
Tupy, um dos funcionários recorda 
“das precárias condições das 

4.3 - ESPINHEIROS

Figura 86 : Piers no 
bairro de Espinheiros 
em Joinville. Disponível 
em: https://mapio.net/
pic/p-6797208/
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antigas moradias, erguidas sobre 
o manguezal”1. Porém, logo na 
década seguinte, rede elétrica 
e esgoto chegaram à região, 
melhorando as condições do bairro.  

Em 2017 eram cerca de 3,4 
moradores por km² ganhando em 
média 1,5 salários mínimos. O bairro 
conta com 3 escolas públicas que 
vão do ensino fundamental ao 
médio, mas essas não são capazes 
de acolher as quase 3.000 crianças 
que moram no local, uma vez que 
somadas contam com apenas 
1.347 vagas. Por isso às três linhas 
de ônibus que conectam o bairro 
com a região central da cidade 
são fundamentais, não somente 
pela educação, mas também por 
empregos. No gráfico de uso do 
solo (Figura 91) podemos perceber 
que mais de 80% dos imóveis 
são residenciais, e em relação à 
parte comercial (que representa 
4%) a maioria é composta por 
estabelecimentos de restaurantes 
(comércios e serviços). (SEPUD, 2017)

Figura 87 : Média 
salarial do bairro 
Espinheiros. 
Adatptado de: 
SEPUD, 2017

Figura 88 : Número 
de habitantes 
e densidade. 
Adatptado de: 
SEPUD, 2017

Figura 89 : Relação 
entre homens 
e mulheres. 
Adatptado de: 
SEPUD, 2017

Figura 90 : Faixa etária da população do bairro Espinheiros. 
Adatptado de: SEPUD, 2017

Figura 91 (à direita)  Mapa do 
bairro. Adaptado de: Google Earth
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baia da Babitonga. Já a segunda 
etapa é a construção de um 
pórtico que marcará a entrada 
da ilha. Para a terceira fase a 
prefeitura prevê a criação da 
rota gastronômica, melhorando 
calçadas e implantando mobiliário 
urbano. Por fim para a última etapa 
será ampliado o espaço destinado 
ao parque Porta do Mar. Para isso 
o Ministério do Turismo já assegurou 
um valor de R$ 2,2 milhões para o 
município. (FARIAS, 2019)

Devido à concentração de 
restaurantes na rua da orla, em 
2019, a prefeitura da cidade decidiu 
iniciar um projeto de implantação 
de uma “rota gastronômica” no 
bairro. Segundo o secretário de 
planejamento e desenvolvimento 
sustentável, Danilo Conti, o projeto 
foi desenvolvido considerando três 
premissas: projetar para as pessoas, 
fazer a cidade se virar para o mar e a 
resposta positiva que a comunidade 
teve ao projeto do parque Porta do 
Mar. “Desde a Porta do Mar, a gente 
tem virado de frente para a Baía da 
Babitonga e revisto esse potencial 
natural e náutico da região” Afirma 
o secretário.

 Dividido em quatro etapas o 
projeto tem previsão de se iniciar no 
primeiro semestre de 2019, após o 
lançamento dos editais. A primeira 
etapa conta com a ampliação e 
melhoramento de calçadas e a 
melhoria da iluminação além de 
um deck de contemplação da 

Figura 92 : Gráfico de uso 
do solo. Adatptado de: 
SEPUD, 2017

Figura 93 : Barco príncipe é um 
barco turistico que faz passeio 
pela Baía da Babitonga, saindo 
do Espinheiros e chegando a São 
Franscisco do Sul. Disponível em: 
https://cutt.ly/lhjY0VK

Figura 94 : Atual local de 
embarque do Barco príncipe. 
Fonte: Acervo pessoal, 2020
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Conforme apontado por Braun 
e Aumon (2017), foram realizadas 
simulações da elevação do nível 
dos oceanos para o município de 
Joinville, utilizando como base a 
publicação do IPCC  2014. (Figura 
95) Tal estudo considerou os valores 
abaixo do que está sendo discutido 
atualmente para o final do Século 
XXI, com a variação de resultados 
do RCP 2.6 sendo entre 0,26 – 0,55 
cm e dos resultados do RCP 8.5, 0,45 

– 0,82 cm, considerando a altura 
de 1 metro como “Tailrisk” , definido 
como o limite de que excede as 
projeções.

Porém, seguindo as projeções 
de Kopp et al. 2017, citadas 
anteriormente, no final do século 
XXI, em uma previsão pessimista de 
RCP 8.5, podemos chegar até 1,5 
metros de elevação. Um novo mapa 
elaborado através da ferramenta 
do Climate Central apresenta outras 
possibilidades para 2050 (Figura 96) 
e 2100 (Figura 97). Ambos os mapas 
utilizam KOPP et al. 2017 como base 
de dados, seguem o percentil 95 
da mesma pesquisa, e consideram 
apenas a elevação do nível dos 
oceanos, sem possíveis enchentes.

Um dos possíveis elementos a 
ser pensado para o território é a 
preservação e implementação das 
áreas de mangues. Segundo Alongi 
(2012, apud Braun e Amoun, 2017) 
essa vegetação é responsável por 
14% do sequestro de carbono dos 

4.4 - AUMENTO DO NÍVEL 
DOS OCEANOS EM JOINVILLE

Figura 95 :Enchente 
no bairro Vila Nova, 
Joinville, em 2018. 
Disponível em: https://
g1.globo.com/sc/
santa-catarina/
noticia/veja-imagens-
de-alagamento-em-
cidades-de-sc-nesta-
quarta.ghtml 
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oceanos como um habitat costeiro 
e 1% do sequestro de carbono de 
florestas. Tal ecossistema tem a 
capacidade de proteger as costas, 
minimizando os riscos causados por 
intempéries climáticas. (BRAUN E 
AMOUN, 2017)

Figura 96 : Elevação 
do nível dos oceanos 
em Joinville. 
Adaptado de Braun e 
Aumon 2017

Figura 97 : Elevação 
do nível dos oceanos 
2050. Adaptado de 
Climate Central

Figura 98 : Elevação 
do nível dos oceanos 
2100. Adaptado de 
Climate Central
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4.5 CONSIDERAÇÕES 
PARCIAIS

NOTAS

A maior cidade de Santa 
Catarina pode sofrer cada vez 
mais com enchentes até que a 
elevação do nível dos oceanos 
de fato aconteça. Para isso são 
necessários projetos e estratégias 
que prolonguem o uso das áreas de 
borda, incentivando e possibilitando 
o uso da população. Devido ao 
seu tamanho e importância é 
interessante a criação de um novo 
polo atrativo turístico para a região 
e, o bairro Espinheiros, foi escolhido 
devido a sua distância com o 
centro da cidade e oportunidade 
de melhorias que o local apresenta.

O bairro é um dos únicos locais 
urbanizado da cidade com vista 
para a Baía da Babitonga e isso 
o torna, por si só, um atrativo. 

Porém, é necessário melhorar sua 
infraestrutura e projetar um local 
que permita uma reconexão 
com a água, criando locais de 
permanência e convívio para a 
população.

1 MORADORES do Espinheiros enfrentaram décadas sem estrutura em 
Joinville. Nd+. Joinville, p. 1-1. out. 2014. Disponível em: https://ndmais.
com.br/noticias/moradores-do-espinheiros-enfrentaram-decadas-sem-
estrutura-em-joinville/. Acesso em: 02 set. 2020.
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05 | PROJETO
5.1 Localização
5.2 Implatação e partido
5.3 Programa
5.4 Waterfront
5.5 Centro de dança



5.1 LOCALIZAÇÃO

O projeto está localizado no 
bairro de Espinheiros, Joiville, Santa 
Catarina. A escolha do terreno para 
implantação aconteceu para que 
o acesso à nova frente água fosse 
vista logo que se chegasse próximo 
à Baía. Uma vez que o acesso que 
liga a ilha do bairro ao continente 
acontece através de  uma única 
avenida, Avenida Professor Baltazer 
Buschle, escolheu-se o ponto 
disponível mais próximo a ela.

Figura 99 : Mapa de 
localização do projeto 
no bairro Espinheiros. 
Fonte: Autora, 2020
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5.2 IMPLANTAÇÃO E 
PARTIDO

A faixa de orla do bairro não 
possui grande exensão, por isso foi 
desenvolvido todo o redesenho da 
margem, propondo novos usos e 
mantendo alguns existentes. 

As formas curvas, inspiradas na 
Orla do Guaíba, trazem a memória 
do movimento das águas, assim 
como os movimentos das danças, 
trazendo fluidez ao espaço. 

Os diferentes níveis, inspirados em 
HafenCity, permitem diferentes tipos 
de aproximação com o território e 
contato com a água. 

Assim podemos afirmar que um 
dos partidos mais importantes para a 
concepção do projeto é a ideia de 
reconexão com a água, permitindo 
melhor acesso e aproveitamento 
desta.

Figura 100 : Implantação do projeto. Fonte: autora, 2020
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O projeto é dividido em quatro 
fases de elaboração. A fase 1 é 
composta pelo centro de dança, 
e foi desenvolvida na etapa 
de projeto do trabalho final de 
graduação(TFG). As outras fases são 
desenvolvidas neste documento 
como considerações para futuro 
desenvolvimento. 

A fase dois é composta pelo 
redesenho da orla principal, pier 
e marina. A fase 3 conta com os 
edifícios estudantis e a fase quatro 
com o desenvolvimento dos piers 
de apoio da Vila cubatão.

Figura 101 : Faseamentos 
do projeto para 
revialização da orla. 
Fonte: Autora, 2020

1 - Fase deselvovida para o TFG
2 -  Fase de waterfront
3 - Fase de residencial estudantil
4 - Fase piers de apoio



Figura 102 : Vista aérea com 
cidade ao fundo. Fonte Autora, 
2020

130 13105 | PROJETOCENTRO DE DANÇA: UMA ESTRATÉGIA PARA REVITALIZAÇÃO DO WATERFRONT DE JOINVILLE 



1 - Residencial estudantil
2 - Escola de Dança
3 - Teatro
4 - Marina Pública

5 - Centro de apoio ao turista
6 - Pier
7 - Ponto de embarcações de 

passeio turístico (como o Barco 
Príncipe)

5.3 PROGRAMA GERAL

Figura 103 : Recorte 
aproximado da 
implantação. Fonte: 
Autora, 2020 

Figura 104 : Recorte 
aproximado da 
implantação. Fonte: 
Autora, 2020 

O programa divide-se em dois: 
o redesenho da orla e o centro 
de dança. O primeiro vem da 
necessidade de requalificar o 
bairro, reaproximando a população 
e a água. Já o segundo se faz 
necessário visto que a única escola 
do Ballet Bolshoi fora da Rússia está 
localizada na cidade e não possui 
sede própria. Assim, a cidade que 
abriga o maior festival de dança 
do mundo e, por isso, é nomeada 
“Capital Nacional da Dança” 
(Lei 13.314/2016)  ganha um novo 
espaço dedicado à prática.
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8 - Travessias para pedestres
9 - Piers de apoio a vila Cubatão

Figura 105 : Travessia para pedestres, 
conecta a área com o pier da vila. Fonte: 
Autora, 2020 

Figura 106 : Recorte 
aproximado da 
implantação. Fonte: 
Autora, 2020 

Figura 107 : Imagem aérea do projeto implantado. Fonte: autora, 2020
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O centro de apoio ao turista serve 
de base para os barcos turísticos 
que podem atracar no novo píer. O 
mais conhecido é o Barco príncipe 
que faz um passeio turístico pela 
Baía da Babitonga desde 1988.

Além de venda de ingressos 
e informações o centro também 
poderá contar com um espaço 
para café e um pequeno comércio 
de itens locais. 

O centro foi projetado abaixo 
do nível da rua, para garantir total 
visibilidade da baía como pode ser 
visto no corte.

CENTRO DE APOIO AO TURISTA

Figura 108 (abaixo) Corte 
Centro de apoio ao 
turista. Fonte: Autora: 2020

1 - Espaço venda de 
ingressos/ informações

2 - Espaço para café / 
loja

3 - Banheiros
4 - Depósito

Figura 109 (à direita) Planta do 
centro de apoio ao turista. Fonte: 
Autora, 2020

Centro de apoio ao turista Nível 1,00

Corte F-F
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Detalhe rampa conectora do pier fixo com o móvel.

Detalhe 1
Detalhe 2

Planta do Detalhe 3

Figura 112 : Detalhe. Fonte: Autora, 2020 

Figura 113 : Detalhes aproximados. Fonte: Autora, 2020 

A conexão entre a parte fixa e a parte 
móvel do píer ocorre através de uma rampa 
metálica com conectores articulados que 
permitem a movimentação da parte que está 
na água.

O píer flutuante é fixado 
por estacas de concreto 
que atravessam a base para 
permitir a movimentação 
confome a maré.

Figura 110 :  Relação dos níveis e pier flutuante. Fonte: Autora, 2020

Figura 111 : Centro de apoio ao turista visto no nível 5,0. Fonte: Autora,2020

det. 1

det. 2

det. 3
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5.5 CENTRO DE DANÇA

TERRENO: Localizado na margem 
da Lagoa do Saguaçú, parte da 
Baía da Babitonga. Possui 14.000 m² 
e um trecho de mangue e pequeno 
córrego o canto esquerdo, sendo 
necessário respeitar a legislação 
ambiental no trecho.

OBJETIVO: Restaurar a conexão 
da população com a água, 
promover a cultura e o turismo no 
bairro e criar uma arquitetura de 
frente de água que sobreviva com 
o aumento do nível do mar.

      

PROGRAMA: Centro de dança 
composto por escola e teatro. 
Também contará com residencial 
estudantil.

Escola: 11 salas de dança | 4 
salas de aulas teóricas | 6 salas de 
música | Sala de prática cênica | 
Biblioteca | Estúdio de cenografia 
e figurino | Academia | Vestiários 
| Administração | Restaurante 
(público).

Teatro: Foyer | Plateia com 400 
lugares | Palco com 260 m²| 2 
camarins coletivos.

Implantação

Figura 114 : 
Terreno do 
projeto. Fonte: 
Autora, 2020

Figura 115 : 
Fluxo do 
projeto. Fonte: 
Autora, 2020

Figura 116 : 
Implantação do 
projeto em térreo. 
Fonte: Autora, 2020
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Figura 117 : Centro de dança 
com os dois residenciais. Fonte: 
Autora, 2020
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O projeto conta com um palco 
flutuante insipirado no projeto do 
Space Caviar, citado no capítulo 2 
(página 47). O palco é uma estrutura 
de caixas plásticas em módulos, que 
juntas sustetam as vigas e placa de 
madeira que garante a estabilidade 
horizontal da estrutura. 

Essa é ancorada com blocos de 
concreto e correntes com molas 
para garantir a movimentação 
horizontal por conta das marés.

Figura 118 : Imagem do palco 
flutuante. Fonte Autora, 2020

Figura 119 : Detalhe esquemático do 
palco flutuante. Fonte Autora, 2020
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O principal caminho de 
chegada à escola  é através 
do pequeno trajeto criado 
em frente aos residenciais 
estudantis. Esse pequeno 
parque linear serve como porta 
de entrada para o centro de 
dança e também a nova orla 
do bairro.

Figura 120 : Começo percurso com residenciais à esquerda. Fonte: Autora, 2020

Figura 121 : Final do percurso com escola de daça ao fundo. Fonte: Autora, 2020

Figura 122 : Escola de dança. Fonte: Autora, 2020
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Nível Térreo RN 1,90

Nível Escola RN 5,60

ESCOLA

Assim como o restante do projeto 
a escola começa na cota 1,90 e 
tem sua maior parte projetada em 
um segundo pavimento a 5 metros. 
Os três acessos ocorrem através 
de um espaço com pé direito 
duplo para gerar uma sensação 
de amplitude e leveza. Dois desses 
levam a parte privada da escola e 
um ao restaurante. 

O programa da escola conta 
com uma sala, localizada no 
térreo, com pé direito duplo para 
danças acrobáticas. As outras salas 
para dança estão localizadas no 
segundo pavimento, que é dividido 
pelo acesso em um lado focado 
nas salas para dança e outro para 
demais atividades da escola. 

As demais atividades colocadas 

no programa se baseiam na filosofia 
de formar um bailarino completo. 
Por isso são introduzidas aulas 
teóricas sobre a história da dança 
e da música, aulas de música e de 
produção de figurinos, por exemplo.

Figura 123 :Planta 
escola de dança nível 
térreo. Fonte: Autora, 
2020

Figura 124 :Planta 
escola de dança nível 
escola. Fonte: Autora, 
2020
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A estrutura da escola é metálica e 
com sistema de treliças para garantir 
grandes vãos na parte inferior. Esses 
vãos, além de garantirem que a 
maior parte da escola esteja segura 
em futuras enchentes, também 
proporcionam a sensação de 
leveza da construção.

A sala com pé direito duplo está 
localizada bem no centro da escola 
e possibilita aulas com tecidos e 
acrobacias. Essa possui paredes de 
vidro tanto na parte superior quanto 
inferior, garantindo a visibilidade das 
práticas por todos que frequentam 
o local.

Corte B-B

Elevação Sul

Figura 125 : Corte escola. Fonte: Autora, 2020

Figura 126 : Elevação escola. Fonte: Autora, 2020
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Figura 127 : Escola de dança vista do pier. Fonte: Autora,2020

Figura 128 : Escola de dança vista do pier. Fonte: Autora,2020

Figura 129 : Sala de aula. Fonte: Autora,2020

Figura 130 : Corredor esocla de dança, com sala de dança acrobática à direita. Fonte: Autora,2020
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O teatro é dividido em três 
principais níveis, o primeiro com 
foyer, bilheteria e banheiros. Um 
nível intermediário onde está 
localizado palco e camarins e o 
foyer superior que da acesso à 
plateia de 400 lugares.

Na planta de palco é possível 
perceber a abertura na parte dos 
fundos, essa serve para, quando 
aberta, usar a baía como cenário, 
conectando a natureza com  a 
arquitetura. (Figura 128)

TEATRO

Figura 131 : Planta do teatro, nível pier. Fonte: Autora, 2020. Figura 132 : Planta do teatro, nível palco. Fonte: Autora, 2020. Figura 133 : Planta do teatro, nível foyer. Fonte: Autora, 2020.
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A fachada principal 
do teatro possui um 
caixilho de vidro inspirado 
na loja Apple Hangzhou, 
China, projetada por 
Foster + Partners. Essa 
possui 14 metros de 
altura e é formado por 
um sistema de vidros que 
são fixados com silicone 
estrutural e peças 
metálicas que seguram 
a estrutura e garantem 
movimentação para 
evitar que o vidro quebre.

Figura 134 : Corte longitudinal do teatro. Fonte: Autora, 2020
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Corte D-D

Detalhe 1

Planta do detalhe

Figura 135 : 
Detalhamento 
fachada do teatro. 
Fonte: Autora, 2020



Figura 136 : Teatro visto do 
pier. Fonte: Autora,2020

Figura 137 : Cena interna do 
teatro com fundo do palco 
aberto. Fonte: Autora,2020
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Figura 138 : Acesso à marina 
pública. Fonte: Autora, 2020

Figura 139 : Vista do pier 
flutuante. Fonte: Autora, 2020.
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Figura 140 ; Imagem noturna. 
Fomte: Autora, 2020

Figura 141 :Imagem noturna. 
Fonte: Autora,2020
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Com a degradação e abandono 
das áreas de waterfront e a 
projetada elevação no nível dos 
oceanos, as cidades precisam 
praticar sua resiliência. Por isso 
é possível observar um número 
crescente de projetos que buscam 
revitalizar as áreas de borda, de 
modo a incentivar seu uso público.

Com Joinville não deve ser 
diferente, apesar de localizada 
ao nível do mar a cidade não 
aproveita  a característica para 
incentivar áreas de lazer. Apesar do 
recente projeto da prefeitura, ainda 

não existe um grande atrativo para 
a área.

Por esse motivo buscou-se 
compreender qual uso e que 
desenho de orla o bairro deveria 
possuir, para assim, garantir o uso 
pela população. O novo projeto 
deve buscar formas de reconexão 
com a água, além de espaços 
livres de lazer e contemplação da 
natureza.

Além disso, é importante um 
atrativo para caracterizar  o pólo 
turístico. Assim foi-se escolhido o 
centro de dança, uma vez que a 
dança é tão importante para a 
cidade Catarinense.

CONCLUSÃO

Figura 142 : Vista aérea do projeto 
da orla. Fonte: Autora, 2020
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SIGLAS GLOSSÁRIO
IPCC: Painel intergovernamental de mudanças 

climáticas da ONU; (do inglês international panel for 
climate changes)

IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica;

RCP: Vias de concentração representativas (do inglês 
representative concentration pathways);

SEPUD: Secretaria de Planejamento Urbano e 
Desenvolvimento Sustentável de Joinville

Babitonga: Origem Tupi Guarani com tradução literal para 
“coisa vermelha”. mbaé = coisa e  pitanga(bitonga) = vermelho. 
(DICIONÁRIO ilustrado tupi Guarani. Disponível em: https://www.
dicionariotupiguarani.com.br/dicionario/babitonga/. Acesso: 30 
nov 2020)

Estratégia: É uma lógica global capaz de dirigir operações. 
Conjunto de regras e relações para facilitar a evolução local. 
(Diccionario metápolis de arquitectura avanzada, 2001, p.211)

Permafrost: Permafrost foi primeiramente definido por Muller, 
1943 como rocha ou solo que permanece em temperatura 
menor ou igual a 0 ºC por pelo menos dois anos consecutivos. 
(RAY, 1993)

Revitalização: Processo de buscar novas qualificações 
para áreas com objetos de valor cultural, promovendo novas 
dinâmicas urbanas. (MOURA et al., 2006 apud SOTRATTI)

Waterfront: Parte da cidade que se localiza em frente a uma 
área com água, como rios e mares. (CAMBRIGE Dictionary)
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