
‘É preciso pensar: que cidade
queremos? E aí, o que importa não são os 
elementos do planejamento urbano, mas 
as coisas que nos fazem viver melhor’     
Jan Gehl

ESTRATÉGIAS E 
METODOLOGIA

MASTERPLAN

PRAÇA ALBERTO TEIXEIRA

equipamento multiuso para feiras, 
eventos e atividades públicas no geral;

mirante com exposição e visual;
área para lancherias;

área de aproximação com a lagoa: deck 
em níveis;

áreas abertas de recreação e lazer: 
praça das águas, quadra de areia, 

hortas comunitárias.

áreas abertas de recreação e 
lazer: lazer infantil, hortas, 
mobiliário de apoio esportivo;
anfiteatro ao ar livre;
área de aproximação com a 
lagoa: deck em níveis;

requalificar área onde já 
acontecem feiras: 
mobiliário, iluminação, 
superfície;
reabertura de “janelas” 
para o riacho, permitindo a 
relação visual;
área de aproximação com 
a lagoa: deck em níveis.

como forma de estender e consolidar a requalificação, sugere-se 
que os terrenos vazios no perímetro da lagoa sejam ocupados de 
maneira que tenham:

área de apoio e trapiche 
para a prática esportiva e 
de lazer, utilizando como 
meio a lagoa.

passagem de pedestres 
e ciclistas entre as duas 
margens da lagoa;
permite diferentes 
visuais do conjunto.

conexão da Lagoa com Igreja São 
Domingos e zona histórica através da 
revitalização das escadarias de acesso;
nesta área a interveção traz apenas 
mobiliário, iluminaçã, sinalização e trabalho 
de superfície, entendendo que uma ação 
maior na praça cabe a um projeto 
específico.

reestruturação do perfil viário da Av. 
José Maia Filho, aumentando a área 
de “calçadão”, criando área de ciclovia, 
equipando e iluminando a orla; 
diminuição da pista de rolagem e 
substituição por pavimentação 
permeável.

PRAÇA DOS ESCOTEIROS ACESSO ZONA HISTÓRICA  E CENTRO

PASSEIO, CICLOVIA E PISTA

PASSARELA JAIME POZZIPEDALINHO E TRAPICHEAV. DO RIACHO

áreas de contemplação e 
estar, que possibilita 
através da arte uma 
nova possibilidade de 
relação com a paisagem.

CALEIDOSCÓPIO

VAZIOS URBANOS

FACHADA ATIVA
OS OLHOS DA RUA

ESCALA HUMANA
ÍNDICES DO PLANO 

DIRETOR 

USO MISTO
TÉRREO COM COMÉRCIO E 

SERVIÇOS

AÇÕES, CARÁTER  e ESTÉTICA

mobiliário urbano e sinalização de 
apoio em toda a orla, praças que 
conformam o conjunto da inter-

venção;

calçadão, ciclovia e áreas desti-
nadas a prática esportiva em todo 

conjunto;

hortas de verduras, temperos e 
chás e árvores frutíferas pelas 

praças do conjunto;

valorizar as feiras já existentes com 
melhor infraestrutura de apoio;

áreas detinadas a atividades 
culturais variadas, sejam de 

grande porte promovidas pelo 
poder público ou espontâneas;

infraestrutura que incentiva a 
prática de atividades de lazer e 

esporte aquáticos, fortalev=cendo 
o vínculo entre usuários e a lagoa;

decks e trapiches que aproxi-
mem as pessoas do leito d’água, 
permitindo a contemplação de 

fauna, flora e a paisagem;

resgate de valores históricos e 
culturalmente importantes para a 
formação da cidade de Torres, que 

fortaleçam a legitimação da 
intervenção;

HORTAS E 
POMARES

FEIRAS 
AGRICULTURA 

FAMILIAR

CAFÉ E 
LANCHERIAS

CAFÉ E 

ÁREAS DE APOIO 
AO ESPORTE ÁREAS DE APOIO

CULTURAL

ESPORTES E LAZER 
AQUÁTICOS

conformam o conjunto da inter
venção;

ESPORTES E LAZER 

MOBILIÁRIO E 
SINALIZAÇÃO
MOBILIÁRIO E 
SINALIZAÇÃOSINALIZAÇÃO
MOBILIÁRIO E 
SINALIZAÇÃO

DECKS DECKS 

RESGATE VALORES 
HISTÓRICOS

área gastronomica diversificando 
as opções de lancheria/café na orla 

da lagoa.

infraestrutura que incentiva a 
prática de atividades de lazer e 

esporte aquáticos, fortalev=cendo 
o vínculo entre usuários e a lagoa;

CAFÉ E 
LANCHERIAS

CAFÉ E 

AQUÁTICOS
ESPORTES E LAZER 

instalações
*esgoto
*abastacimento de água

iluminação
pública

mobiliário urbano e
sinalização

vegetação
existente

área privada

passeio

pista de rolagem

ciclovia

passeio “calçadão”

DIAGRAMA 
PERFIL ORLA

ARQUITETURA 
COMO 

FERRAMENTA!

COMPREENDER A DINÂMICA 
LOCAL, HISTÓRIA, ASPECTOS 

AMBIENTAIS E LEGAIS.

O QUE A CIDADE 
NOS DIZ?

aspectos legais, 
projetos municipais, 

vocação do município

O QUE AS PESSOAS 
BUSCAM?

o que moradores e 
turistas esperam dos 
espaços públicos da 

cidade

COMO ESTRUTURAR A 
REQUALIFICAÇÃO DA ORLA DA 

LAGOA DO VIOLÃO?

//PERTINENTE AO LOCAL

//CONSCIENTE DE SUAS FUNÇÕES

//HUMANA E ACESSÍVEL

//ESTÉTICA COMPATÍVEL COM O 
CONTEXTO EXISTENTE  
(SOCIAL, CULTURAL E ECONÔMICO) 

IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA! ANÁLISE DO CONTEXTO DETERMINAR AÇÕES E PRIORIDADES REESTRUTURAR E CONSOLIDAR!

 De acordo com a situação do local (falta de insfrestrutura, 
estrutura atual degradada, falta de utilizações do potencial turístico, 
social, cultural e econômico do entorno), notícias vinculadas em 
meios locais e relatos de moradores e visitantes da região, surge a 
demanda de trazer de volta à Lagoa do Violão a importância que ela 
tem para a cidade de Torres.

 Compreensão da realidade local, levando em conta além dos 
fatores ambientais, construídos e tangíveis, questões que fazerm 
parte do imaginário local. A história da lagoa, envonlvendo lendas, 
contos e tradições, os uso trivial dos que transitam pelo local, a 
tradição das feiras de produtores locais, como o cotumeiro 
caminhar ao final de tarde para acompanhar o pôr-do-sol.

meio ambientepatrimônio  |  memória

 O ambiente natural da Lagoa do Violão 
conta com carcterísticas singulares que 
devem ser preservadas e enaltecidas em 
projeto. Dando atenção ao ecossistema 
existente e educando os moradores e 
turistas, pois, através do contato e 
conhecimento, cria-se uma relação de 
cuidado.

 A orla da lagoa conta com o curioso 
aspecto de “contar a história da cidade” 
através do seu percurso. Pois, às margens da 
lagoa, a cidade nasceu, onde localiza-se a 
Igreja São Domingos, datada de 1824. E já na 
outra magem, a expansão urbana chegou 
apenas na década de 70, do século passado.

 A agricultura familiar e ecológica é 
intensamente fomentada no município, 
através de cooperativas e organizações, que 
mantém feiras, a distribuição, educação para a 
ecologia e agricultura orgânica, e demais 
eventos. As feiras tradicionalmente já ocorrem 
à margem da lagoa, nas quartas e sábados 
pela manhã.

‘É preciso pensar: que cidade
queremos? E aí, o que importa não são os 
elementos do planejamento urbano, mas 
as coisas que nos fazem viver melhor’     
Jan Gehl

agricultura  familiar e ecológica cidade para as pessoas

 A soma dos principais fatores citados, patrimô-
nio e memória, meio ambiente, agricultura familiar e ecoló-
gica e cidade para as pessoas, culmina na abordagem final que 

é proposta para a intervenção. Dando espaço para três grandes 

pilares do contexto local, é possível projetar para o maior número 

de pessoas, sendo acessível e “entendido” pelos usuários do 

espaço público, gerando sentimento de pertencimento, e resgate 

da identidade local.

QUAIS AS 
NECESSIDADES DO 

MEIO AMBIENTE?
fatores ligados à fauna, 

flora, hidrografia e 
ecossistema local

O QUE TEM SIDO FEITO?

o que o referencial teórico e 
outros orojetos tem tratado 

sobre o assunto!


