
MOBILIDADE URBANA - turismo e conexões na orla de Torres/RS

JUSTIFICATIVA
 

  A precariedade e a falta do acesso ao transporte público coletivo, faz com que a 
população adote o meio de transporte individual motorizado (PlanMob, 2007). O acesso à 
cidade e o direito à sua utilização estão intimamente ligados à mobilidade urbana, pois 
através dos modos de locomoção que a cidade oferece às pessoas, se torna possível o acesso 
aos equipamentos públicos e às diversas oportunidades que a cidade oferece. 
 Torres é conhecida como a Mais Bela Praia Gaúcha, porém a cidade carece de espaços 
livres públicos de qualidade voltados ao pedestre. Durante o período sazonal a cidade não 
comporta o grande fluxo de veículos, dificultando o deslocamento da população residente e 
dos turistas. A extensão da orla marítima vem sendo subutilizada, não há um tratamento 
adequado da área, tampouco infraestrutura para as funções que ocorrem ao longo do 
ano. As praias sofrem uma situação de desvalorização pela falta de investimentos e projetos 
que incentivem o uso dos espaços e principalmente as atividades ligadas ao mar. 

OBJETIVOs
 
 Melhorar as condições urbanas de mobilidade e acessibilidade da orla e proporcionar 
espaços públicos de qualidade onde os pedestres sejam priorizados, garantindo o direito de ir e 
vir de cada cidadão com dignidade e segurança. Além de alavancar o potencial turístico e 
incentivar a economia local da cidade de Torres-RS. 
1. Tornar as praças mais atrativas e manter as atividades existentes 
2. Melhorar ambiente físico (iluminação, bancos, calçadas, lixeiras).
3. Melhorar paisagem urbana existente e recuperar o meio ambiente. 
4. Adição de atividades de lazer para todos os grupos de idade.
5. Priorização, segurança e comodidade  do pedestre e ciclista.
6. Incentivar o uso de diferentes modais, assim como os transportes não motorizados.
7. Garantia de uma maior acessibilidade para todas as pessoas.
8. Diminuição da poluição visual e sonora ocasionados pelo  transporte individual.
9. Incentivo do uso noturno e apropriação do bairro pelos moradores.
10. Estimular usos diversificados ao longo do dia e permeabilidade das quadras.

  FAMÍLIA + CASAL + IDOSO + PNE + CRIANÇA + ESCOLA + TURISTA +
 COMÉRCIO + MORADOR LOCAL + ESPORTISTA 

TEMA 
 A cidade de Torres está localizada no extremo norte do litoral sul do Brasil, pertence à 
Mesorregião Metropolitana de Porto Alegre e à Microrregião de Osório. Segundo dados do 
IBGE de 2010, o município possui uma área de 160.565 km² e aproximadamente 35 mil 
habitantes, chegando a receber cerca de 480 mil pessoas em período sazonal. Torres vive 
essencialmente em torno do turismo que sua bela paisagem natural e suas praias de banho 
favorecem (IBGE, 2010).
 O tema deste Trabalho de Conclusão é a inserção de um equipamento turístico e de 
mobilidade juntamente com a requalificação e intervenção nos espaços públicos na 
cidade,  visando à necessidade cotidiana do pedestre. 

AGENTES FINANCIADORES
 
 As Operações Urbanas Consorciadas caracterizam-se pelo conjunto de intervenções e 
medidas coordenadas pelo Poder Público Municipal, nas quais participam os proprietários, 
moradores, usuários permanentes e investidores privados (Parcerias Público-Privadas) 
visando promover em determinadas áreas, transformações urbanísticas estruturais, 
melhorias sociais e valorização ambiental. Entre outras:  
Lei orgânica do município de Torres-RS, Lei 10.257/01 – Estatuto da cidade, PNGCII e Lei 
11.771/08 – Lei do Turismo.
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usos E MEIO AMBIENTE
 

 Torres pertence ao bioma da Mata Atlântica e está localizada em uma área de transição entre 
serra, litoral e pampa, possui diversos ecossistemas diferenciados como, praias, dunas, falésias, 
lagoas, rios, campos e banhados. A massa vegetal é pontual e espraiada pela cidade, tornando-se 
inexistente em vias principais. Porém, há a densificação de vegetação no Parque Estadual da 
Guarita e no Morro do Farol. Torres possui aproximadamente nove praças e existem quatro áreas 
de preservação ambiental.

  O Bairro Centro é o que apresenta maior predominância de uso misto. É notável que as 
edificações em altura de uso multifamiliar se dão no mesmo eixo que o setor comercial. As 
margens da orla são ocupadas principalmente por residências unifamiliares. Os bairros possuem 
os comércios locais, como minimercados, armazéns, sapateiros, costureiras, brechó. Nos bairros 
mais afastados, é possível notar o predomínio de lotes de serviços. O setor alimentício localiza-se 
no centro, próximo aos bancos, na extensão da orla da Praia Grande e do Rio Mampituba. O setor 
hoteleiro está implantado próximo às praias e na principal Avenida da cidade, na sua maioria 
pousadas.
 

sistema viário e TRANSPORTE PÚBLICO 
 
 A cidade possui ligação com a BR 101, Estrada do Mar e Passo de Torres, a entrada principal 
é através da Av. Castelo Branco. Embora as principais vias sejam utilizadas por variados meios de 
locomoção pela população, elas não possuem estrutura adequada para meios de transporte 
alternativos e para os pedestres. O ciclista, por exemplo, não tem a possibilidade de realizar 
seus trajetos de forma contínua em ciclovias, normalmente ligando pontos de lazer da 
cidade, e não, de fato, integradas ao sistema viários da cidade.

 O sistema de transporte público coletivo em Torres transporta por dia, em média, 1700 
usuários. Atualmente, funcionam 21 paradas, sendo elas distribuídas em avenidas principais e 
ruas laterais. Além disso, falta abrigo para o período de espera em grande parte da cidade, os 
poucos que existem não comportam todas as pessoas. Há uma linha de ônibus passando pela 
Praia da Cal, porém não existe nenhuma parada. Já a Praia Grande e Prainha não são atendidas 
por nenhuma linha de ônibus. As áreas turísticas mais frequentadas da cidade não são atendida 
pela empresa de transporte público,  o que acaba impossibilitando a conexão entre as praias na 
orla de Torres.  

SINTAXE ESPACIAL

 Ao realizar a análise do mapa do sistema urbano como um todo foi possível identificar que os 
bairros situados ao sul estão mais distantes dos outros bairros. Esses bairros são considerados 
segregados com relação à cidade, o que traz prejuízos em termos de deslocamentos e também 
cria dificuldades às possibilidades de interação social com os outros bairros da cidade.
  A área do centro histórico possui maior profundidade quando comparada a Prainha e Praia 
da cal, dificultando que os comércios cresçam na região, isso justifica o fato de ser um local com 
menos uso, na integração local demonstra também uma menor mobilidade na região. As áreas de 
intervenção não estão localizadas em um eixo integrador, porém estão situadas próximas a um, a 
Rua Júlio de Castilhos. O Morro do Farol é a região mais segredada da área, se tornando menos 
acessível do que os demais locais.

INDICADOR DE DISTRIBUTIVIDADE
 
  Uma rede é não distributiva quando, entre um par qualquer de pontos, existe apenas um 
caminho possível, como ocorre nas formações urbanas compostas de apenas uma via principal e 
várias outras transversais. Um sistema seria distributivo quando, para um par qualquer de nós, 
houver mais de um caminho possível, sendo a quantidade de caminhos uma denotação do grau 
dessa distributividade. Em teoria de grafos, o número ciclomático faz exatamente isso, mede a 
quantidade de ciclos existentes num sistema, dadas as quantidades de nós e arestas. A fórmula de 
cálculo é:  C=A-N+1 (KRAFTA, 2014).

 

ZONA URBANA     33.340 pessoas     
ZONA RURAL        1.316 pessoas 

   

IMPLANTAÇÃO VLT (Veículo Leve sobre Trilhos)
 
 Movido a energia elétrica, o VLT reduz significativamente a emissão de gases poluentes. A 
ausência de catenárias (alimentação por redes aéreas) também constitui fator positivo por não 
gerar poluição visual, o que garante a valorização do patrimônio arquitetônico das ruas e avenidas 
de seu percurso no Centro Histórico e na Orla. A partir do resultado das análises foram 
estabelecidas três rotas para o novo modal, de forma que atendesse toda a população da cidade, 
os turistas e os estudantes da faculdade.
Rota TURÍSTICa - Aproximadamente 3 km 

- Rua Padre Lamonaco (Praia da Cal)
- Rua José A. Picoral 
- Av. Beira Mar (Molhes)

ROTA ULBRA - Aproximadamente 3 km

- Av. Barão do Rio Branco (Praça XV) 
- Av. Castelo Branco 
- Estrada do Faxinal (Ulbra)
 

VLT
 
 O VLT é o Veículo Leve sobre Trilhos, chamado assim porque, mesmo pesando algumas toneladas, ajuda 
a tornar deslocamentos de curta e média distância mais confortáveis e seguros. O novo sistema tem como 
principal objetivo dar prioridade ao pedestre, oferecendo transporte público de qualidade, melhorando as 
condições para a mobilidade da cidade como um todo. Movido a energia elétrica, o VLT reduz signicativamente 
a emissão de gases poluentes. A ausência de catenárias (alimentação por redes aéreas) também constitui fator 
positivo por não gerar poluição visual, o que garante a valorização do patrimônio arquitetônico das ruas e 
avenidas de seu percurso no Centro Histórico e na Orla.

 Rota TURÍSTICa - Aproximadamente 3 km 

 Parada a cada 300 m / 45km/h  -  7 minutos
 - Rua Padre Lamonaco (Praia da Cal)
 - Rua José A. Picoral
 - Av. Beira Mar (Molhes)

 ROTA centro - Aproximadamente 2,6 km

 Parada a cada 300 m / 45km/h  -  6 minutos
 - Rua Nossa Senhora dos Navegantes  (Praia da Cal)
 - Rua Caxias do Sul 
 - Av. José Bonifácio 
 - Av. General Osório (Posto de Saúde)

 ROTA ULBRA - Aproximadamente 3 km

 Parada a cada 300 m / 45km/h - 7 minutos

 - Av. Barão do Rio Branco (Praça XV) 
 - Av. Castelo Branco 
 - Estrada do Faxinal (Ulbra)
 

Parque da guarita

VIAS SECUNDÁRIASVIAS PRINCIPAISCOMÉRCIO EM GERALRESTAURANTESPOUSADA/HOTEL

PÚBLICO ALVO 

 Por se tratar de uma cidade turística o público alvo se torna bastante vasto, abrangendo 
a população residente na região, veranistas e turistas. Pessoas que usufruem o local 
diariamente, sendo somente por passagem ou em busca de lazer.  
USUÁRIOS:

ROTA centro - Aproximadamente 2,6 km

- Rua Nossa Senhora dos Navegantes  (Praia da 
Cal)
- Rua Caxias do Sul 
- Av. José Bonifácio 
- Av. General Osório (Posto de Saúde)

INDICADOR DE DISTRIBUTIVIDADE
 
  Uma rede é não distributiva quando, entre um par qualquer de pontos, existe apenas 
um caminho possível, como ocorre nas formações urbanas compostas de apenas uma via 
principal e várias outras transversais. Na direção oposta, um sistema seria distributivo 
quando, para um par qualquer de nós, houver mais de um caminho possível, sendo a 
quantidade de caminhos uma denotação do grau dessa distributividade. A disponibilidade 
de caminhos alternativos numa rede planar, como é o caso das cidades, é oportunizada  
pelos circuitos fechados. Em teoria de grafos, o número ciclomático faz exatamente isso, 
mede a quantidade de ciclos existentes num sistema, dadas as quantidades de nós e 
arestas. A fórmula de cálculo é:  C=A-N+1 (KRAFTA, 2014).

SITUAÇÃO DESEJADA

CONEXÃO EM  -58 (46,03%)+ CONEXÃO EM  -63 (50%)T CONEXÃO EM 5 (3,97%)L 

CONEXÃO EM  -84 (66,70%)+ CONEXÃO EM  -38 (30%)T CONEXÃO EM 4 (3,30%)L 

SITUAÇÃO ATUAL 

Menos Integrado
INTEGRAÇÃO LOCAL CIDADE REAL: 0,30%
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ROTAS DO VLT

ROTAS E PARADAS DO 
TRANSPORTE PÚBLICO
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