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TEMA: 

REQUALIFICAÇÃO URBANA E PAISAGÍSTICA 

 A proposta traz a tona a temática da cidade, integrando soluções 
multidisciplinares na busca por um espaço público mais democrático, 
acessível, saúdavel e comprometido com soluções que atendam as 
necessidades das pessoas, mantendo o equilíbrio com as 
características locais.

 Um projeto de requalificação urbana e intervenção na paisagem 
pode alavancar e potencializar diversos aspectos em uma cidade, 
como, a vitalidade urbana, segurança pública e a qualidade de vida, 
pois, quanto mais a cidade é vivida, maior o sentimento de 
pertencimento e identidade. Além de elevar, a chamada “autoestima da 
cidade”, termo utilizado pelo arquiteto Jaime Lerner, que refere-se a 
intervenções capazes de transformar a forma como a cidade é 
compreendida por seus morados, criando um maior vínculo.

SÍTIO:

TORRES/RS E LAGOA DO VIOLÃO

 Conhecida como a mais bela praia gaúcha,  a cidade de Torres 
localiza-se a 208 km da capital gaúcha, e faz divisa com Santa 
Catarina.  A cidade tem cerca de 35 mil habitantes, além de 27 mil 
habitantes flutuantes  (finais de semana/feriados) e em épocas de alta 
temporada a cidade de Torres tem sua população multiplicada, 
chegando a receber na virada de ano até 200 mil turistas.

 A Lagoa do Violão localiza-se no coração da cidade de Torres, tem 
sua origem datada de cerca de 4000 anos atrás, e é considerada um 
braço morto do Rio Mampituba. Esta diretamente ligada com a 
formação histórica do município, é um símbolo da cidade e um 
importante ponto turístico, cenário de diversas atividades locais. 

DIAGNÓSTICO

TORRES

PORTO ALEGRE

EVOLUÇÃO URBANA NO ENTORNO DA LAGOA DO VIOLÃO

Início do século XX

Pequena aglomeração urbana na 
escosta do Morro do Farol, margem 
leste da Lagoa e região em que hoje 
é o centro da cidade. Lagoa com 
forma mais orgânica e mais extensa.

Década de 50

Região central já consolidada, na 
margem oeste da Lagoa existia um 
jockey clube frequentado pela “alta 
sociedade” local e turistas. Desenho 
original da Lagoa já havia sido 
alterado.

Década de 70

O bairro da Cal já pode ser visto, 
assim como algumas construções 
onde hoje é a Av. do Riacho. A 
Lagoa ainda pouco integrada com 
o tecido urbano.

Início anos 2000

Avenida que margeia a Lagoa já 
consolidada, assim como o tecido urbano 
em toda sua volta. Observa-se a 
conformação das atuais praças que 
compõem o conjunto, a passarela de 
travessia, o antigo ginásio municipal e 
pedalinho.
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 Conhecida como a mais bela praia gaúcha,  a cidade de Torres 
localiza-se a 208 km da capital gaúcha, e faz divisa com Santa 
Catarina.  A cidade tem cerca de 35 mil habitantes, além de 27 mil 
habitantes flutuantes  (finais de semana/feriados) e em épocas de alta 
temporada a cidade de Torres tem sua população multiplicada, 

 A Lagoa do Violão localiza-se no coração da cidade de Torres, tem 
sua origem datada de cerca de 4000 anos atrás, e é considerada um 
braço morto do Rio Mampituba. Esta diretamente ligada com a 
formação histórica do município, é um símbolo da cidade e um 

USO DO SOLO E OCUPAÇÃO

 O entorno da lagoa está inserido, 
segundo o plano Diretor vigente, nas zonas 
urbanas:
APT - área de interesse paisagístico, 
histórico-cultural e turístico;
Z03 - Lagoa do Violão e Praia da Cal, 
incentiva habitação, pousada, comércio, 
serviços, estabelecimento cultural, religioso, 
de lazer ou recreação, saúde, ensino e 
artesanato 
IA 1,6; TO 60%; recuo frontal 4m; 
fundos 13% da profundidade 
do lote lateral isento; 
altura máxima 9m
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PERÍMETRO LAGOA: 2071 m 
ALCANCE DA PASSARELA: 132 m

LEGENDA USOS:

MAPA SÍNTESE:

Av. José Maia Filho (passeio + ciclovia)

Praça Alberto Teixeira - Feira

Vazios Urbanos

01

02 Praça dos Escoteiros

03 Passarela Jaime Pozzi

04 Pedalinho

05 Av. do Riacho

06 Escadaria Acesso Zona Histórica

LEGENDA SOCIOCULTURAL:

FEIRAS AGRICULTURA FAMILIAR, 
ORGÂNICA E ECOLÓGICA

ZONA HISTÓRICA DA CIDADE
CASA NÚMERO 1, IGREJA SÃO DOMINGOS, 
MORRO DO FAROL, MUSEU MUNICIPAL

LAGOA DO VIOLÃO COMO PAISAGEM 
NATURAL, FAUNA, FLORA, SISTEMA 
AQUÁTICO.

N

ENTORNO IMEDIATO:

predominante residencial

predominante comercial zona histórica

misto

 A região do entorno da Lagoa do Violão, é, caracterizado por ser 
predominantemente, residencial. Porém, sua margem mais estreita, fica próxima 
ao centro da cidade, e integra a área mais comercial com os bairros residenciais. 
Paralelamente à lagoa está a av José Bonifácio, um corredor comercial/serviços de 
Torres. Também, destaca-se a zona histórica da cidade, e a integração com a Igreja 
São Domingos e Morro do Farol.

QUESTÕES AMBIENTAIS

traíra

bígua

garça

tartaruga Segundo o biólogo Rivaldo Silva, da SMAURB de Torres/RS, o 
processo de ASSOREAMENTO (acúmulo de sedimentos pelo depósito de 
terra, areia, argila, detritos etc.) faz parte da natureza do corpo d’água, 
porém, como uma forma de amenizar os efeitos desse processo, foram 
instaladas 12 caixas de decantação no entorno da lagoa. As práticas 
esportivas são permitidas, assim como a construção de decks, passarelas 
e estruturas que favoreçam o uso da lagoa com a finalidade da prática 
esportiva e de lazer. A pesca é proíbida, segundo lei do código ambiental, 
também, fica registrado como infração grave a ligação de esgoto à rede de 
coleta pluvial, e o depósito de lixo a céu aberto. 

Espécies da fauna da Lagoa do Violão


