
PROJEÇÕES 

MOBILIDADE
(VLT)

 ÁREAS 
VERDES

 

PLANO 
DIRETOR 

ILUMINAÇÃO SINALIZAÇÃO  TRATAMENTO 
DE USO

 

 MOBILIDADE 
(FUNICULAR) 

 

5,00m

10,00m

20,00m

30,00m

45,00m

3,40m

10,00m

15

ESTAÇÃ

Inserção do funicular para resolver os 
problemas de acessibilidade no  

Morro do Farol e no Centro Histórico. 

Implantação de um novo meio de 
transporte público sustentável, onde seja 

possível conectar a orla das praias e 
facilitar o deslocamento pela cidade . 

 Alteração dos usos nas zonas em 
questão, gerando humanização da orla 
através do incentivo às edificações de 

uso mistos, possibilitando a reinserção 
do pedestre na via.
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 Convidam as pessoas a interagir 
no espaço público, ressignificando 
espaços. Servem como pontos de 

encontro, descanso e lazer

Conectar fisicamente e visualmente 
o antigo eixo que existia da Lagoa 

do Violão com a Igreja São 
Domingos.

Utilização dos edifícios 
localizados no Centro Histórico 

que possuem potencial para 
ocupação cultural ou social, 

prevendo continuidade e 
ampliação da atividade urbana 

na região.

EDIFÍCIOS COM 
POTENCIAL CULTURAL 

1- IGREJA SÃO DOMINGOS
2- 1º CASA DE TORRES
3 - CASA TERRA
4 - CASA DA SOPA & ARTE
5 - CASA DAS CUCAS ALEMÃS
6 - ANTIGA PREFEITURA DE TORRES
7 - EDIFÍCIO DA DONA BERTA 
8 - FAROL HOTEL
9 - EDIFÍCIO AMIGOS DE TORRES 
10 - PANORÂMICO 
11- RESIDÊNCIA 
12 - POUSADA RECANTO DA PRAINHA
13- A FURNINHA HOTEL  
14- ESCOLA TÉCNICA CENECISTA
15- FAROL
 
 

Praia do Meio - SETOR REQUALIFICAÇÃO 
 
 Formada por uma pequena enseada entre a Praça Pinheiro Machado e o Morro do Farol. 
Trata-se do 1º núcleo de veraneio de Torres e tem característica histórica. Possui avenida a 
beira mar e as construções são tipicamente residências de veraneio de porte médio 
horizontal. Pesca artesanal nos cantos opostos e extração excessiva de marisco da pedra. É a 
única praia que possuía uma extensa área com grama  entre o calçadão e a praia, por isso é 
muito usada pela população local. No inverno é palco de grandes campeonatos de surf. Possui 
toda a infraestrutura de serviços e os quiosques só existem no verão sobre a faixa de areia.

CeNTRO HISTÓRICO - SETOR VALORIZAÇÃO 
 
A Rua Júlio de Castilhos conta boa parte da história da cidade de Torres, preservando alguns 
edifícios construídos em diversas épocas e com diferentes estilos arquitetônicos. A Igreja Matriz 
São Domingos teve seu tombamento estadual em 1983 e a portaria de delimitação do entorno foi 
publicada em fevereiro de 2017. Foram identificados alguns edifícios com valor histórico e 
arquitetônico na área de estudo que têm potencial para sediar projetos sociais e culturais que 
poderiam trazer mais vida à região, resultando em benefícios para a população; além de ser uma 
forma de preservar o edifício e incentivar sua restauração. 

PRAIA DA CAL - SETOR INTEGRAÇÃO 
 
 Pequena enseada entre o Morro do Farol e o Parque da Guarita. Totalmente urbanizada 
com residências em frente ao calçadão, não possuindo avenida a beira mar. Residências na 
encosta sul do Morro do Farol. No inverno diminui a faixa de praia e aumenta a exposição das 
rochas. Possui serviços de coleta de lixo, esgoto, luz, água e intercala residência fixa e de veraneio. 
Fraca infraestrutura turística. Não existe ocorrência de hotel, somente campings e pousadas. 
Área de surf, de pesca artesanal e extração excessiva de marisco da pedra. As dunas frontais 
estão degradadas, possui alto fluxo de banhistas provenientes dos bairros à oeste.

MORRO DO FAROL - SETOR PRESERVAÇÃO  
 

 Formado por um morro basáltico com paredões rochosos de 40.00 m de altura de frente para 
o mar. Possui no seu topo um farol antigo usado pelo Ibama e como observatório de animais 
marinhos da Ilha dos Lobos. Hoje em dia possui várias antenas transmissoras, caixa d'água que 
abastece a cidade e um edifício abandonado que abrigava um antigo colégio. É muito usada para 
contemplação da cidade. A beira mar deste trecho é totalmente rochosa e possui uma trilha rente 
ao morro que dá acesso à Praia da Cal. Nesta trilha se localiza o santuário da Nossa Senhora 
Aparecida onde os fiéis colocam placas de agradecimentos. 

área de intervenção 

VIA COMPARTILHADA  

Térreo residencial Praça Nossa Senhora 
dos Navegantes

PRAIa da cal

Térreo comercial

Av. Beira Mar 

Prainha 

Calçadão 

PRAINHA

novos usos 

Centro HISTÓRICO 

CONEXÕES DESAPROPRIAÇÃO e poluição visual

Praia da Cal  Farol Prainha

morro do farol

ESTRATÉGIAS perspectiva da prainha com vista para o 
morro do farol

A proposta visa conciliar a implantação de um novo modal 
de transporte que se integre ao sistema existente e induza o 
processo de revitalização do centro histórico.

Praça São 
Domingos 

Igreja São 
Domingos R. Padre  

Lamonaco

Av. Júlio de 
Castilhos  Av. José 

Maia Filho
Lagoa do 

Violão

situação desejada

situação atualsituação atualsituação atualsituação atual

situação desejada

VLT
Funicular

situação desejada situação desejada

Realocação dos moradores das residências irregulares que se 
encontram na base do Morro do Farol. Fundamentada nas leis 
existentes para tal ato, a fim de garantir o direito de moradia.

Utilizando estratégias para desestimular o uso do automóvel,  
alguns trechos serão transformados em ruas compartilhadas, 
dando mais liberdade, espaço e atenção ao pedestre. 

O propósito é incentivar os usos mistos e diversificados com a 
intenção de  e trazer movimento ao longo de todo o dia
possibilitar o crescimento econômico. 
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