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RESUMO
As transformações da paisagem urbana são compreendidas nesse trabalho
como um processo temporal que decorre das modificações nas interações
entre dois componentes, um não visível (movimentos responsáveis pelas suas
transformações e regulamentações) e outro visível (elementos concretos do
espaço geográfico), sendo a verticalização uma das formas notáveis desse
processo. Dessa maneira, esta dissertação apresenta como estudo de caso as
transformações da paisagem urbana no município de Torres, litoral norte do
Rio Grande do Sul, através da análise do processo de verticalização dos
edifícios multifamiliares e sua relação com a legislação urbana municipal. A
metodologia utilizada deu-se através de uma cronologia das leis urbanísticas,
onde identificaram-se os dispositivos com potencial para ocasionar a alteração
do perfil de alturas na cidade. Assim, foram determinadas quatro fases de
análise, que iniciam no ano de 1962 e encerram-se no ano 2017. A Primeira
Fase está relacionada com a aprovação da Lei 728/1962 (primeiro regramento
a estabelecer um zoneamento com regime urbanístico a ser aplicado); a
Segunda vincula-se com a Lei 2265/1987 (determinação de uma altura máxima
para certa zona da cidade e redução de seu índice de aproveitamento); a
Terceira, com a Lei 2902/1995 (primeiro Plano Diretor do município); e,
finalmente, a Quarta fase relaciona-se à Lei 3135/1997 (primeira alteração aos
quadros do regime urbanístico do Plano Diretor e retirada das alturas máximas
para a maioria das zonas). Dentro de cada fase relacionou-se a legislação
urbana municipal vigente aos edifícios multifamiliares resultantes de sua
aplicação, através das datas de aprovações de seus projetos arquitetônicos.
Nesse sentido, privilegiou-se a análise do componente visível da paisagem, os
edifícios enquanto elementos concretos do espaço geográfico e a evolução de
suas alturas. Assim, a análise do componente não visível da paisagem, a
relação dos agentes sociais que participaram de sua transformação e que se
vinculam às demandas de moradores permanentes e ocasionais, é abordada
apenas de forma exploratória nesta dissertação.
Palavras-chave: Paisagem; Legislação Urbana; Verticalização.

ABSTRACT
The transformations in the urban landscape are understood in this work as a
temporal process which arises from changes in the interactions between two
components, one invisible (movements responsible for its transformations and
regulations) and another visible (concrete elements of the geographic space),
considering that the verticalization is one of the notable aspects of such
process. Thus, this work presents the case study of the transformations in the
urban landscape in the municipality of Torres, northern coast of the state of Rio
Grande do Sul, Brazil, through the analysis of the verticalization process of
multi-family buildings and its relation to the city’s urban legislation. The method
used involved a chronology of the urban law, which enables the identification of
the devices that have the potential to alter the height profile of the city. Four
stages guide the analysis, which begins in 1962 and ends in 2017. The First
Stage is related to the approval of the Law 728/1962 (first regulation to establish
zonings with urban regimens to be applied); the Second is linked to the Law
2265/1987 (determination of a maximum height for centain zones in the city and
reduction of the corresponding utilization indexes); the Third is related to the
Law 2902/1995 (the city’s first Development Plan); and finally the Fourth Stage
is related to the Law 3135/1997 (first change in the board of the urban regimen
of the Development Plan and withdrawal of a maximum height for most zones).
Within each stage the active municipal regulation was related to the multi-family
buildings resulting of its implementation, using the dates of approval of the
respective architectural projects. In this sense, the analysis of the visible
component of the landscape was prioritized, that is, the buildings as concrete
elements of the geographical space and the evolution of their heights. Thus, the
analysis of the invisible component of the landscape, the relation of the social
agents who participated in the transformation and are linked to the demands of
permanent and occasional residents is approached in a merely exploratory
manner in this work.
Keywords: Landscape; Urban Regulation; Verticalization.
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1. INTRODUÇÃO
Esta dissertação aborda as transformações da paisagem urbana no município
de

Torres/RS

através

do

processo

de

verticalização

dos

edifícios

multifamiliares. A análise se dá numa perspectiva histórica, que relaciona a
legislação urbana municipal aos edifícios resultantes de sua aplicação, através
das datas de aprovação de seus projetos arquitetônicos junto à Prefeitura
Municipal de Torres. Assim, a partir das leis urbanísticas, em especial da
alteração, acréscimo ou retirada de dispositivos que poderiam ocasionar a
modificação do perfil de alturas na cidade (alturas máximas permitidas e
índices de aproveitamento construtivo1), foram determinadas quatro fases de
análise. A Primeira está relacionada com a aprovação da Lei 728/1962
(primeiro regramento a estabelecer um zoneamento com regime urbanístico a
ser aplicado); a Segunda vincula-se com a Lei 2265/1987 (determinação de
uma altura máxima para certa zona da cidade e redução de seu índice de
aproveitamento); a Terceira, com a Lei 2902/1995 (primeiro Plano Diretor do
município); e, finalmente, a Quarta Fase relaciona-se à Lei 3135/1997 (primeira
alteração aos quadros do regime urbanístico do Plano Diretor e retirada das
alturas máximas para a maioria das zonas).
Para fins de comparação e avaliação das transformações pelas quais passou a
paisagem urbana, foi escolhida a área compreendida pelo perímetro urbano do
Mapa da Cidade de 1955, sobre o qual se realizou o primeiro zoneamento e a
indicação do regime urbanístico em 1962. Essa divisão do perímetro urbano
permaneceu válida até a aprovação do Plano Diretor, em 1995. Dessa forma,
dentro de cada fase e considerando as determinações da lei para cada zona,
foram apontadas as edificações de destaque na paisagem da época. No
entanto, por mais que se destaquem edificações específicas, ressaltamos que
essas não importam enquanto objeto arquitetônico para este trabalho, mas sim
o contexto urbano em que estão inseridas.
Além da observação dos atributos físicos da paisagem, também buscou-se
compreender, ainda que de modo exploratório, a relação entre esta e os
1

Outros dispositivos contidos nas legislações urbanas municipais, como os recuos e as taxas
de ocupação do solo, poderiam ter influenciado o perfil das alturas na cidade. No entanto,
optou-se por analisar os dispositivos que tiveram maiores alterações.
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agentes que participaram do seu processo de transformação. Não somente as
decisões do Estado (administração municipal) ao legislar sobre a sua política
urbana, mas especialmente no caso de Torres, por ser uma cidade que tem
seu crescimento urbano atrelado à atividade turística, a influência das
demandas de três grupos populacionais que neste trabalho distinguimos entre
moradores locais, moradores ocasionais (veranistas) e turistas2.
Dessa forma, os aspectos aqui abordados para a análise da paisagem
relacionam-se com a maneira como esta dissertação a entende: enquanto
portadora de uma estrutura formada por dois componentes, um não visível,
responsável por suas transformações, regulamentações e formalização; e outro
visível, que são os elementos concretos relacionados à configuração do espaço
geográfico (PISÓN, 2007).
Assim, considera-se que a sociedade, historicamente, ao transformar as
paisagens naturais em paisagens culturais, conferiu a elas não apenas a
materialidade (formas construídas), mas também valores e sentimentos sobre
ela manifestados (NOGUÉ, 2007). Desse pensamento decorre a maneira como
é realizada a análise da paisagem nesta dissertação, que, embora priorize a
compreensão da materialidade (componente visível), busca, também, a relação
desta com os elementos do componente não visível que participaram de sua
transformação.
O método escolhido, que parte da observação da paisagem atual da cidade de
Torres, dentro dos limites anteriormente citados, vai ao encontro da afirmação
de Santos (2014) de que “a paisagem é a história congelada”, um “palimpsesto
onde, mediante acumulações e substituições, a ação das diferentes gerações
se superpõe” (SANTOS, 2014, p.104). Assim, embora a cidade tenha se
modificado ao longo dos anos, ainda existem remanescentes que nos permitem
remontar as camadas da história de sua paisagem, através dos seus edifícios.

2

É importante que se destaque a maneira como este trabalho diferencia os fluxos
populacionais atrelados à atividade turística. Dessa forma, veranistas são os indivíduos que se
estabelecem durante maiores períodos na cidade, geralmente uma temporada, o veraneio
(dezembro a março), e que estão usualmente atrelados à propriedade de uma segunda
residência no município. Turistas são os indivíduos que vêm ao litoral por quaisquer motivos e
ficam por um período de tempo menor (geralmente, não alcançando um mês), hospedando-se
em hotéis, pousadas ou casas de aluguel, mas não estabelecendo uma segunda residência na
cidade.
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Nessa perspectiva histórica, as próprias concepções de edifício alto e do seu
impacto sobre a transformação da paisagem mudam seu sentido ao longo dos
anos, especialmente quando analisadas em relação ao contexto em que se
inserem. Portanto, um edifício de oito pavimentos, que possa ter causado um
grande impacto visual na paisagem de 1940, em um ambiente com predomínio
de habitações unifamiliares, talvez se torne imperceptível em um contexto de
arranha-céus na atualidade.
A verticalização é entendida aqui como a multiplicidade do solo urbano,
ocasionada, sobretudo, pela sua valorização econômica e possibilitada pelo
avanço tecnológico (SOMEKH, 2014). Entretanto, neste trabalho, o foco nas
transformações da paisagem urbana faz com que a avaliação da verticalização
seja realizada sempre em relação ao período analisado e ao que poderia ser
considerado um edifício alto na paisagem de cada fase.

1.1. Justificativa
O conhecimento da história urbana, da formação e do desenvolvimento das
cidades auxilia a compreensão sobre o tipo de transformações pelas quais
passou e passa atualmente a paisagem urbana. Além disso, esse
conhecimento pode auxiliar, também, na reflexão sobre o tipo de cidade que se
está construindo.
A verticalização das edificações constitui-se em um dos fenômenos que
marcadamente transformam a paisagem urbana, especialmente pela alteração
do skyline3 das cidades. A legislação urbanística incide sobre o processo de
verticalização, determinando, através de seus dispositivos, as alturas possíveis
para as edificações. Assim, identificar, dentro de uma perspectiva histórica, a
contribuição da legislação urbana para a verticalização das edificações e a
forma como a mesma é alterada ao longo dos anos, contribuindo para a
formação e transformação da paisagem urbana, torna-se uma análise
necessária.
A cidade de Torres/RS, importante polo turístico do Rio Grande do Sul, foi
escolhida como estudo de caso desta dissertação por ter apresentado,
sobretudo nas últimas décadas, uma marcada transformação de sua paisagem
3

Termo em inglês utilizado para definir a linha do horizonte gerada pelo contorno das formas
de uma cidade.
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urbana. Em especial, através da substituição das casas destinadas a segunda
residência (casas de veraneio) por edificações multifamiliares em altura, que
alteraram substancialmente seu skyline. Além disso, o município passa
atualmente por um processo de revisão de seu Plano Diretor, podendo este
trabalho vir a contribuir para o debate da questão das alturas e da influência
dos dispositivos das leis sobre estas.
Assim, diante das questões aqui colocadas, justifica-se a importância deste
trabalho como subsídio ao entendimento dos processos que conduziram as
transformações na paisagem do município de Torres/RS. Em especial, pelo
estudo e reflexão das transformações ocorridas em décadas recentes. Esse
conhecimento é importante para embasar novas decisões e auxiliar nos rumos
que se pretende dar ao desenvolvimento urbano no município, tanto como
forma de conhecimento para a população local, que pode tomar ciência, à luz
deste estudo, de sua própria formação, como para auxiliar o poder público na
tomada de decisões relativas às políticas públicas e no estabelecimento de
quadros normativos que irão configurar a paisagem da cidade em tempos
futuros.

1.2. Problema de Pesquisa
1.2.1. Questão norteadora
Esta pesquisa visa responder à seguinte questão:
Há correspondência entre os dispositivos legais que foram alterados ao longo
do tempo e as transformações da paisagem?
1.2.2. Objetivos
Este trabalho busca levantar a relação existente entre a legislação urbana do
município de Torres/RS e a transformação de sua paisagem ao longo dos
anos, a fim de refletir sobre o padrão de cidade que se está configurando.
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Objetivo geral
•

Identificar a relação da regulamentação do Estado sobre o solo urbano,
em especial através da legislação urbana, com o processo de
transformação da paisagem no município.

Objetivos específicos
•

Identificar as fases que marcaram a transformação da paisagem, quais
as tipologias (formas) correspondentes e a relação existente com a
legislação vigente em cada período.

1.2.3. Hipótese
As alterações dos dispositivos urbanísticos, em especial as alturas máximas
permitidas e os índices de aproveitamento4 construtivos dos terrenos,
influenciaram diretamente a transformação da paisagem urbana de Torres.
Esta é marcada principalmente pela presença de edificações multifamiliares
que, ao longo dos anos, foram se verticalizando de maneira progressiva.
1.2.4 Delimitações da pesquisa
Esta pesquisa vincula os temas abordados – paisagem e verticalização –
através do estudo de caso do município de Torres, localizado no litoral norte do
Rio Grande do Sul (Figura 1).
As aprovações dos regramentos urbanísticos delimitaram o período escolhido
para esta pesquisa, que tem inicio no ano de 1962, quando foi sancionada a
primeira legislação urbana do município para o regramento do uso e ocupação
do solo (Lei 728), e encerra-se no ano de 2017, em decorrência da metodologia
adotada neste trabalho, que se baseou nos dados coletados em campo nesse
ano.

4

Índice de aproveitamento é um número que, quando multiplicado à área do terreno, define a
metragem quadrada que pode ser edificada sobre ele.
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Figura 1 - Localização do município de Torres/RS

Fonte: adaptado de Google Maps.

1.2.5. Metodologia
Este trabalho tem como objetivo identificar a influência dos dispositivos
contidos na legislação urbana sobre as transformações da paisagem,
especialmente o processo de verticalização dos edifícios multifamiliares,
investigada através do estudo de caso do município de Torres/RS.
Dessa forma, inicialmente foi necessária a realização de uma revisão
bibliográfica acerca dos principais conceitos utilizados nesta dissertação,
paisagem e verticalização, a fim de se conhecer as possíveis abordagens
sobre os mesmos e estabelecer a forma como este trabalho os entende.
Dessa revisão bibliográfica decorreu a escolha da compreensão da paisagem
enquanto uma estrutura formada por um primeiro componente, dito visível, e
um segundo, tido como não visível, conforme já citado anteriormente.
Metodologicamente, porém, privilegiou-se o estudo do componente visível da
paisagem através da análise das alturas das edificações e sua relação com a
legislação.
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Nesse sentido, obtivemos inicialmente uma planilha de dados com informações
relativas às aprovações de projetos arquitetônicos no município, junto à
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo da Prefeitura Municipal de
Torres. Apesar de conter informações relativas a aprovações de projetos desde
a década de 1950, essa planilha possuía uma série de lacunas, como
endereços incompletos, número de pavimentos não preenchido, edifícios sem
os nomes identificados, etc. Dessa forma, ao identificar essas falhas, optou-se
pela realização de um levantamento de campo espacializando em ambiente
SIG a localização dos edifícios multifamiliares. Foram coletadas informações
como nome do edifício, endereço (logradouro e número), número de
pavimentos (contados pelo número de lajes visíveis), assim como identificadas
as edificações que se encontravam em fase de construção.
Após a finalização do levantamento de campo, foi iniciada a montagem do
banco de dados5 (1), cruzando as informações obtidas nesse com as datas de
aprovação dos projetos arquitetônicos, oriundas da planilha da PMT. A
conexão entre os dados foi a busca e correspondência entre o nome do edifício
levantado e encontrado na planilha. No entanto, para alguns edifícios, foi
encontrada mais de uma ocorrência relacionada ao seu nome. Como a planilha
continha uma coluna dedicada a observações, em alguns casos foi possível
identificar as ocorrências que se tratavam de reformas, ampliações, etc. Porém,
para minimizar os erros, no banco de dados foram diferenciadas as edificações
com ocorrência única (chamadas no trabalho de aprovações com datas
precisas) e as edificações que apresentavam mais de uma ocorrência
(identificadas no trabalho como aprovações com data estimada).
Paralelamente, foram levantadas as legislações urbanas desde 1962,
inicialmente através dos sistemas de buscas dos endereços eletrônicos da
Câmara de Vereadores e da Prefeitura Municipal de Torres. No entanto, como
os mapas e anexos às leis não são disponibilizados online, foi necessária a
pesquisa nos arquivos físicos dos mesmos. Através da leitura das leis, foram
identificados os dispositivos, nelas contidos, que poderiam ocasionar a
alteração no perfil das alturas das edificações no município. Assim, foram

5

O banco de dados foi organizado no software livre e de código aberto QGIS (v. 2.16 Nᶲdebo).
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definidas as quatro fases de análise deste trabalho. Os zoneamentos das leis
selecionadas foram mapeados em ambiente SIG (2).
Posteriormente, as edificações da base de dados foram divididas entre as
fases conforme a data de aprovação de seus projetos arquitetônicos. A
espacialização desses dados auxiliou na identificação das edificações
representativas de cada fase, seja através da associação de suas localizações
aos dispositivos da legislação que incidiam sobre as unidades territoriais de
planejamento ou da visualização do perfil de alturas das edificações, que
permitiu avaliar quais se sobressaíam à média da cidade ou de seu entorno (3).
Com essas edificações identificadas, partiu-se para análise das transformações
da paisagem urbana em cada fase. Para ilustrar esse processo através de
imagens, foram utilizadas fotografias levantadas junto ao Museu Histórico de
Torres, obtidas através de levantamento fotográfico ou de doações de arquivos
de terceiros. Com o objetivo de amparar possíveis comparações entre a
paisagem atual e a paisagem em períodos anteriores, quando não disponível
em outra fonte, recorreu-se a imagens coletadas através da ferramenta Google
Street View. Todas as fotografias foram tratadas e editadas de forma a
destacar as informações extraídas do banco de dados e mencionadas no corpo
do texto (4).
Ainda para ilustrar a transformação da paisagem urbana nas diversas fases,
foram gerados mapas através da manipulação das informações contidas no
banco de dados (ex.: edificações com projetos arquitetônicos aprovados por
fase) ou associados a informações da legislação de cada período (ex.:
espacialização dos índices de aproveitamento). Como forma de embasar a
questão da diferença populacional abordada na dissertação, entre a população
permanente e ocasional, também foram gerados mapas utilizando dados sobre
a ocupação de domicílios, extraídos da Sinopse do Censo 2010, informações
posteriormente sobrepostas às dos demais mapas mencionados acima (4).
De forma a esclarecer e auxiliar na compreensão de acontecimentos relevantes
para este trabalho, assim como na identificação dos agentes sociais que deles
participaram e que influenciaram o processo de transformação da paisagem,
foram utilizadas fontes primárias, como: documentos obtidos junto à Secretaria
de Obras, Saneamento e Habitação do Rio Grande do Sul (ofícios, relatórios,
etc.) e processos judiciais em âmbito estadual e federal (4).
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Figura 2 - Síntese da metodologia aplicada.

Fonte: Elaborado pela autora.

No mesmo sentido, realizaram-se entrevistas semiestruturadas com objetivos
específicos, definidos pela ocupação do entrevistado. Foram selecionadas seis
pessoas, uma relacionada à administração pública (servidor público com
atuação no setor de aprovação de projetos – entrevistado T1), quatro ligadas
ao mercado da construção civil no município (dois construtores, um corretor de
imóveis, um arquiteto e urbanista com atuação em projetos de edificações
multifamiliares – respectivamente entrevistados T2, T3, T4 e T5) e uma
relacionada ao turismo (empresário do ramo hoteleiro – entrevistado T6). Para
os primeiros foram feitos questionamentos sobre a construção civil em geral no
município: fases de retração e expansão, bem como fatores que influenciaram
tais acontecimentos; perfil de empreendimentos e vínculos com as zonas do
Plano Diretor; expectativas sobre áreas de expansão; etc. Para o entrevistado
vinculado à administração pública, os questionamentos foram realizados
visando esclarecer algumas dúvidas sobre a legislação urbana utilizada na
pesquisa, assim como ter um panorama, ainda que limitado, sobre a visão que
os setores técnicos têm acerca do Plano Diretor e da alteração de alguns
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dispositivos. Já para o entrevistado vinculado à atividade turística, foram
abordadas questões relativas ao desempenho da atividade no município, em
especial nas últimas duas décadas. As entrevistas aconteceram no local de
trabalho dos entrevistados, com duração aproximada de 45 min. A autorização
para a participação na pesquisa foi consentida por escrito pelos entrevistados,
que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que pode ser
lido juntamente com o roteiro das entrevistas no Apêndice A (4). A Figura 2
ilustra a síntese da metodologia utilizada na dissertação.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1. A Paisagem
A paisagem é a base desta dissertação, um conceito amplo e em constante
construção pelos diversos campos e disciplinas que o estudam, de maneira
que se torna tarefa árdua investigar todas as abordagens pelas quais passa o
conhecimento da paisagem. Geografia, arquitetura, sociologia, história, arte e
fotografia são apenas algumas das disciplinas que voltam seus olhos para a
paisagem. Assim, não é intenção deste trabalho escrever sobre como cada
uma delas entende e aborda a paisagem, tampouco esgotar a história ou
evolução do conceito, mas sim apresentar, em linhas gerais, no que consiste a
paisagem na visão de alguns autores selecionados, que a aproximam da
abordagem aqui pretendida.
Segundo Maderuelo (2008), a paisagem surge através do desenvolvimento
conjunto de técnicas de cartografia e de pintura, na busca de representar os
territórios de forma realística nos séculos XVI e XVII6. Nesse período, o
conhecimento era tido como único, e, assim, não se diferenciavam as
disciplinas ou o que seria especificamente atribuição de pintores e cartógrafos,
estando ligadas as técnicas da cartografia, especialmente a redescoberta da
trama Ptolomaica, e de pintura, como o desenvolvimento da perspectiva.
A linguagem abstrata dos mapas, que exige certo esforço para sua
compreensão, conduziu à necessidade de uma representação com maior
sensação de realidade. Dessa forma, alguns mapas passaram a trazer vistas
topográficas, como uma forma de tornar os territórios mais facilmente
reconhecíveis. Essas seriam as representações mais antigas a começarem a
ser chamadas de paisagem (MADERUELO, 2008). A maneira como evoluíram
essas representações foi conduzindo ao que Maderuelo (2008) considera como
uma autentica pintura de paisagem, que surge a partir da união entre o rigor

6

Nesse período algumas cidades e países destacaram-se como centros de produção artística
e desenvolvimento de mapas, como a cidade Florença, os Países Baixos e a região dos
Flandres, na Bélgica (MADERUELO, 2008).
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topográfico à descrição precisa do que o olho vê com a inclusão da
temporalidade através da representação dos efeitos climáticos7.
A obra Os Quadros da Natureza Americana, de Alexander von Humboldt,
publicada em 1808, teve, na visão de Mendoza (2008), um papel fundador na
escrita da paisagem e para a geografia em geral. A obra reúne livros
produzidos a partir da viagem de Humboldt pela América, nos quais o autor,
conforme Pedra (2000), propõe a ligação entre a ciência e a literatura, trazendo
não apenas imagens8 e descrições da paisagem, mas também uma série de
estudos sobre elementos da flora e da fauna dessas regiões até então
desconhecidas pelos europeus. A escrita de Humboldt está baseada na
observação, em ver, ouvir e sentir a paisagem. Assim, segundo Pedra (2000), a
obra, mesmo com o rigor científico ao analisar a paisagem, não se limita à
“objetividade pura” (PEDRA, 2000, p. 99), pois “acolhe (...) um dado imaterial
importantíssimo através do movimento de espacialização da sensação do
viajante” (PEDRA, 2000, p. 99).
Essa característica da obra de Humboldt está alinhada com os princípios da
corrente filosófica à qual pertenceu, a Naturphilosophie9, que propunha a
substituição da descrição quantitativa da paisagem por uma filosofia que
mostrasse “a proximidade essencial entre o mundo objetivo analisado pela
ciência e a filosofia da natureza, e o mundo subjetivo definido a partir da arte e
das humanidades”

10

(SILVESTRE, 2007, p. 15, tradução nossa). As posições

teóricas da Naturphilosophie influenciaram os estudos da paisagem na primeira
metade do século XX, onde se destacam os trabalhos de Carl Sauer e Joachim
Ritter. Esses autores definiram duas áreas distintas de análise: Sauer voltou-se
à morfologia da paisagem, e Ritter, à sua simbologia (SCHWERZ, 2017).
Assim, Sauer trabalhou o conceito de paisagem cultural, compreendida como o
resultado da ação da cultura ao modelar a paisagem natural. No entanto,
7

Maderuelo (2008) exemplifica com a descrição do quadro The Windmill at Wijk bij Duurstede
(O moinho de vento em Wijk bij Duurstede, tradução da autora), obra do pintor Jacob Van
Ruisdael, datada de 1670.
8
Humboldt acreditava que a pintura da paisagem e o estudo da natureza eram
complementares, como manifestado na epígrafe de seu livro Cosmos. Assim, Humboldt viajava
acompanhado de pintores em suas expedições (MENDOZA, 2008).
9
Além de Humboldt, Goethe, Herder, Schelling e Carus pertenciam a essa corrente filosófica
(SILVESTRE, 2007).
10
No original: “(...) por una filosofía que trata de mostrar la cercanía esencial entre el mundo
objetivo analizado por la Ciencia y la Filosofía de la Naturaleza, y el mundo subjetivo definido
desde el arte y las humanidades.” (SILVESTRE, 2007, p.15).
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segundo Corrêa (2014), Sauer entende a cultura enquanto um ente abstrato,
supraorgânico11 e não relacionado a agentes sociais. Dessa forma, Sauer e os
herdeiros de seu trabalho, vinculados à escola de Berkeley, focaram suas
análises nas formas materiais da paisagem, desenvolvendo uma metodologia
baseada na pesquisa histórica (documental e relatos), em entrevistas e na
análise de elementos da paisagem.
Já Ritter e os autores que seguiram por sua linha de investigação estudam os
aspectos

simbólicos da

paisagem

através

de

diversas

camadas

de

subjetividade (SCHWERZ, 2017). Entre eles, destacamos Cosgrove, pois sua
abordagem vai ao encontro de questões tratadas nessa dissertação, em
especial o vínculo que o autor estabelece entre a paisagem e a experiência que
se tem dela ou o “modo de vê-la”. Assim, na concepção de Cosgrove, a
paisagem pode ser vista de muitos modos, existindo, por exemplo, em um
sentido político, a paisagem da classe dominante, a paisagem excluída, a
paisagem residual e a paisagem emergente (CÔRREA, 2014).
No mesmo sentido, Nel·lo (2007) afirma que a visão de uma cidade costuma
ser para cada indivíduo apenas uma imagem fragmentada da mesma, formada
por paisagens de lugares que costuma frequentar (por necessidade, hábito ou
afinidade) e que variam de acordo com sua idade, classe social, gênero, etc.
Assim, ainda segundo Nel·lo (2007), a paisagem não existe por si só, ela
precisa de um olhar para existir, tornando-se diferente sob a observação de um
geógrafo, um arquiteto ou um historiador, que irão observá-la (recortá-la) sob
os aspectos que os interessam.
De forma análoga, no Brasil o geógrafo Milton Santos (1988) afirma que “a
dimensão da paisagem é a dimensão da percepção, o que chega aos sentidos”
(SANTOS, 1988, p. 21). Assim, considerando que a educação de cada pessoa
é seletiva, a cognição dos indivíduos os fará enxergar a mesma paisagem de
maneiras diversas. Santos (1988) também vincula a paisagem à experiência

11

“Segundo essa teoria, a cultura é vista como uma entidade acima do homem, não redutível
às ações dos indivíduos e misteriosamente respondendo a leis próprias. Argumenta-se que a
explicação deve ser descrita em termos de nível cultural e não em termos de indivíduos.”
(DUNCAN, 2002, p. 7).
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que temos dela, sendo composta pelas formas que nossos olhos enxergam12,
mais os sons, odores, movimentos, etc.
Segundo o autor, a paisagem também é objeto de constantes mudanças, que
se realizam de acordo com adições e subtrações sucessivas de formas que
marcam a história de um determinado período (SANTOS, 1988). Para Santos
(1988), a paisagem é sempre heterogênea, e quanto mais complexa for uma
sociedade, quanto mais funções houver, mais formas e atores existirão. No
entanto, apesar de reconhecer que a paisagem se constrói a partir da ação de
atores, ele vincula a paisagem a uma forma que expressa um instante da
sociedade, diferenciando-a do espaço, definido como os movimentos da
sociedade, que acontecem atrelados a essa forma, compondo o que designa
como formas-conteúdo (SANTOS, 2014). Assim, paisagem e sociedade são
variáveis complementares, onde as formas constantemente renovadas pelos
movimentos sociais participam da evolução do espaço (SANTOS, 2014).
Dessa maneira, nesta dissertação os conceitos de paisagem e espaço estão
relacionados. Embora a noção de paisagem seja ampliada e utilizada enquanto
conceito integrador, segundo a definição de Pisón (2007), na qual a paisagem
é composta por uma estrutura não visível, formada pelas forças responsáveis
pelas suas transformações, que incluiriam o conteúdo e os movimentos sociais,
para Santos (2014); e pela estrutura visível, que são os elementos concretos
do espaço geográfico ou as formas, ponto comum aos dois autores. A
paisagem seria, assim, um conceito amplo, que compreende, nas palavras de
Pisón (2007):

[...] a toda a sequência que vai desde as forças geradoras das formas
territoriais à concretização material destas, à expressão final que
apresentam e inclusive às suas transformações e à representação
13
cultural adquirida e outorgada. (PISÓN, 2007, p.327, tradução
nossa).

A paisagem urbana é vista assim neste trabalho, como uma expressão da
história da cidade, construída a partir de movimentos da sociedade, que
12

Santos (1988) considera que a paisagem é composta pela soma das formas naturais e
artificiais.
13
No original: “El paisaje responde a toda la secuencia que va desde las fuerzas generadoras
de formas territoriales a la concreción material de éstas, a la expresión final que presentan e
incluso a sus cambios y a la representación cultural adquirida y otorgada.” (PISÓN, 2007,
p.327)
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manifesta sobre ela seus valores e ideais, sob um “jogo complexo e mutável de
relações de poder, isto é de gênero, classe, de etnia... de poder no sentido
mais amplo da palavra” (NOGUÉ, 2007, p.13, tradução nossa)14, atribuindo à
materialidade da paisagem (formas construídas) sentimentos e aspirações que
transformam lugares “em centros de significados” (NOGUÉ, 2007, p.12,
tradução nossa)15.

2.1.1. Agentes
estratégias

construtores

da

paisagem:

caracterização

e

Como mencionado no tópico anterior, nesta dissertação entendemos que a
paisagem é construída constantemente, através das ações de diferentes
agentes que procuram viabilizar e consolidar seus interesses, sociais ou
econômicos, sobre a cidade. Assim, a paisagem reflete uma maneira de
“organizar e experimentar a ordem visual dos objetos geográficos no território”,
podendo contribuir para “naturalizar e normalizar as relações sociais e a ordem
territorial estabelecida” (NOGUÉ, 2007, p. 12, tradução nossa) 16.
Dessa maneira, interessa a este trabalho abordar a questão da produção da
paisagem urbana através da caracterização de seus agentes e da identificação
de suas ações e redes de relações. Afinal, segundo Maderuelo (2008):

[...] hoje a paisagem é entendida como um fenômeno complexo que
diz respeito a, além de filósofos e artistas, geógrafos, demógrafos,
biólogos, economistas, políticos ou legisladores, também aos
habitantes dos territórios que são seus melhores e mais diretos
construtores, estabelecendo uma densa rede de conexões e
interesses que destaca a complexidade das relações do homem com
o mundo, do homem com o que está fora dele. (MADERUELO, 2008,
p. 8)

14

No original: “Los paisajes se construyen socialmente en el marco de un juego complejo y
cambiante de relaciones de poder, esto es de género, de clase, de etniag de poder en el
sentido más amplio de la palabra.” (NOGUÉ, 2007, p. 13)
15
No original: “Estos lugares se transforman en centros de significados y en símbolos que
expresan pensamientos, ideas y emociones de muy diversos tipos.” (NOGUÉ, 2007, p. 12, grifo
nosso).
16
No original: “Las miradas sobre el paisaje- y el mismo paisaje- reflejan una determinada
forma de organizar y experimentar el orden visual de los objetos geográficos en el territorio.
Así, el paisaje contribuye a naturalizar y normalizar las relaciones sociales y el orden territorial
establecido.” (NOGUÉ, 2007, p. 12).
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Para essa análise, utilizamos como fio condutor os agentes produtores do
espaço urbano apontados por Corrêa (1989). Em especial, interessa neste
trabalho caracterizar e discutir mais detidamente sobre as ações dos seguintes
agentes: Estado, proprietários de terra e promotores imobiliários17.
O Estado, compreendido como um importante agente na produção do espaço
urbano, em seus níveis Federal, Estadual e Municipal, por condicionar e, por
vezes, determinar a forma de ação dos demais agentes produtores. Segundo
Lefebvre18 (2001), o Estado pertence à ordem distante, caracterizada como
uma ordem “superior”, de ações não isentas de ideologia, ordem essa dotada
de poderes e com princípios morais e jurídicos que se projetam sobre a
realidade prático-sensível (morfologia material)19.
Essa visão ajuda a compreender a ação do Estado enquanto formulador de
marcos jurídicos, pois, através do estabelecimento de regramentos, em
especial dos que tratam do uso e ocupação do solo em nível municipal, o
Estado submete os demais agentes a normas que acabam por condicionar,
restringir ou determinar, em alguma medida, suas ações. Porém, parece
evidente, conforme coloca Lefebvre (2001), que essa regulamentação não seja
isenta, podendo vir a beneficiar ou prejudicar grupos com interesses distintos
sobre o espaço da cidade.
Assim, neste trabalho, o Estado não é visto como um agente neutro, que paira
acima dos demais. Ele é entendido como um agente participante da sociedade
capitalista, e que está, portanto, suscetível à influência dos demais agentes que
produzem o espaço, conforme reforça Côrrea (1989):

17

No livro O Espaço Urbano, Corrêa (1989) cita, além dos agentes produtores do espaço
urbano utilizados na dissertação, as grandes empresas do capital industrial-financeiro, os
grupos sociais excluídos e os movimentos sociais organizados.
18
Lefebvre (2001), ao destacar as relações sociais na cidade, divide-a em duas ordens que se
relacionam entre si, a ordem próxima (relações dos indivíduos em grupos e entre os grupos) e
a ordem distante (instituições).
19
Ao falar sobre a cidade como uma obra, Lefebvre (2001) destaca a necessidade
metodológica de distinção entre a morfologia material e a morfologia social. Para o autor, não
há obra sem uma sucessão de atos e ações, normas e condutas (morfologia social), assim
como não há obra sem coisas, sem uma realidade que ele designa como prático sensível
(morfologia material): “Se a realidade social implica formas e relações, se ela não pode ser
concebida de maneira homóloga ao objeto isolado, sensível ou técnico, ela não subsiste sem
ligações, sem se apegar aos objetos, às coisas. Insistimos muito nesse ponto,
metodologicamente e teoricamente importante. Há, portanto, uma ocasião em uma razão para
se distinguir a morfologia matéria da morfologia social.” (LEFEBVRE, 2001, p. 54)
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Essa complexa e variada gama de possibilidades de ação do Estado
capitalista não se efetiva ao acaso. Nem se processa de modo
socialmente neutro, como se o Estado fosse uma instituição que
governasse de acordo com uma racionalidade fundamentada nos
princípios de equilíbrio social, econômico e espacial, pairando acima
das classes sociais e seus conflitos. Sua ação é marcada pelos
conflitos de interesses dos diferentes membros da sociedade de
classes, bem como das alianças entre eles. (CORRÊA, 1989, p.26)

Temos, assim, que o Estado, além de condicionar as ações dos demais
agentes, é também condicionado e influenciado pelas ações destes, assim
como pelos conflitos entre os diferentes grupos sociais. Nessa perspectiva de
relações entre Estado e sociedade, compreendemos melhor as inúmeras ações
que o Estado exerce e que podem refletir-se de diferentes formas na paisagem
urbana. Seja na produção de infraestrutura (a instalação de redes de
abastecimento, o acesso a vias e o transporte público), na prática da taxação
fundiária (cobrança de impostos territoriais), atuando como proprietário
fundiário (compra e venda de terras) ou enquanto promotor imobiliário
(construção de habitações populares), o Estado tende a não beneficiar de
forma igualitária toda a cidade, influenciando, por exemplo, a valorização da
terra e, por conseguinte, os tipos de edifícios viáveis em cada área,
configurando paisagens distintas.
Segundo Harvey (1980), o solo e suas benfeitorias são uma mercadoria
especial na economia capitalista, onde o indivíduo tem duplo interesse na
propriedade, ao mesmo tempo como valor de uso e de troca20. A mercadoria é
vista como uma expressão de inúmeras relações sociais, que modifica seu
significado ao trocar de mãos. Portanto, apesar das terras conservarem o seu
valor de uso, as mesmas, nas mãos dos proprietários fundiários, têm a
prevalência do valor de troca.
Assim, buscando, geralmente, a maior renda possível com as suas terras, os
proprietários fundiários atuam como especuladores. Compram ou mesmo
loteiam áreas mais afastadas e desvalorizadas em relação ao tecido urbano
consolidado, geralmente sem infraestrutura básica21 disponível. Esperam,

20

Valor de uso entendido como utilidade que serve como meio de existência e só se realiza no
momento de consumo. Valor de troca entendido como uma relação quantitativa, onde se troca
o valor de uso por outros (venda/lucro) (HARVEY, 1980).
21
Por infraestrutura básica disponível às condições de vida da população entendem-se neste
trabalho as redes de abastecimento de água, esgotamento sanitário, energia elétrica,
recolhimento de lixo e transporte público.
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assim, o tempo de crescimento da cidade, que vai completando suas áreas
vazias, e a ação do Estado de promover as infraestruturas urbanas necessárias
às condições de vida da população, não sem deixar parcelas de terras
disponíveis entre a área consolidada e o loteamento afastado do qual foram os
promotores, esperando que a valorização dos terrenos caminhe junto com a
ampliação da infraestrutura.
Nessa espera pela valorização de suas terras, tornam-se agentes que exercem
grande pressão no Estado, principalmente na esfera municipal, seja ao tentar
influenciar as decisões concernentes aos zoneamentos de usos do solo e
potenciais construtivos ou as decisões relativas aos investimentos de novas
áreas para alocação de infraestrutura.
A valorização da terra está, assim, fortemente ligada à sua localização e às
benfeitorias. O solo é uma mercadoria diferenciada por ser fixa; um terreno não
se desloca no espaço e não existem duas áreas iguais com as mesmas
características no mundo. Esse aspecto dá a unicidade do solo: “A localização
absoluta confere privilégios de monopólio à pessoa que tem os direitos de
determinar o uso nessa localização.” (HARVEY, 1980, p. 135).
Dessa forma, os proprietários de terras melhor localizadas – próximas às
facilidades urbanas ou amenidades físicas22 – beneficiam-se, pois conseguem
destinar essas áreas ao atendimento da demanda solvável do mercado,
promovendo loteamentos e empreendimentos de alto padrão. No atendimento
dessa demanda, muitos proprietários fundiários tornam-se também promotores
imobiliários, visto ser esse o nicho preferencial de mercado, com as maiores
possibilidades de lucro.
Os proprietários de terras em áreas mal localizadas – distantes das facilidades
urbanas e amenidades físicas – acabam por promover loteamentos populares,
com pouca ou nenhuma infraestrutura. Nesse tipo de loteamento, quase
sempre, cada adquirente constrói sua moradia, pois não é rentável ao
proprietário fundiário investir nessas áreas, e sim apenas tirar alguma renda da
terra, parcelando o solo e esperando sua valorização pelos possíveis
investimentos futuros que o Estado venha a fazer.

22

Por facilidades urbanas entendem-se os comércios, serviços e equipamentos urbanos, como
escolas, postos de saúde, etc. Já por amenidades físicas entendem-se o mar, as lagoas, matas
e outras características da paisagem que possam ser associadas ao bem-estar da população.
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Segundo Côrrea (1989), promotores imobiliários são os agentes que
desempenham as operações de: (a) Incorporação (momento da transformação
do capital-dinheiro em mercadoria, é onde se define o padrão do
empreendimento, o tamanho das unidades, quem será o construtor, as ações
de propaganda e venda); (b) Financiamento (formação de recursos monetários
provenientes de pessoas físicas e jurídicas, investimento para a compra do
terreno e construção do empreendimento); (c) Estudo técnico (realizado por
arquitetos e economistas, viabilidade técnica para atendimento aos critérios
definidos pelo incorporador e código de obras); (d) Construção (atuação de
diversas empresas especializadas nas diferentes etapas da obra); e (e)
Comercialização (transformação do capital-mercadoria em capital-dinheiro,
atuação de planejadores de venda, corretores e profissionais de propaganda).
Essa cadeia de operações gera uma ampla e diversa gama de agentes, que
atuam em nichos especializados do mercado e escalas distintas, determinados
pela capacidade técnica e financeira de pessoas e empresas. Assim, coexistem
no mercado tanto o pequeno construtor que decide construir e comercializar
edificações em terras que são suas, como grandes empresas que possuem
uma

sucursal

voltada

à

incorporação

e

construção

de

grandes

empreendimentos.
Na busca constante dos melhores rendimentos, o mercado formal procura
preferencialmente atender à demanda solvável, que representa as maiores
possibilidades de lucro. Ciclicamente, então, para alcançar essa demanda, o
mercado precisa ser renovado. Os operadores buscam, assim, conforme
Corrêa (1989), uma constante produção de habitações que ofereçam
inovações e qualidade construtiva superior às antigas moradias. Essa
diferenciação constante de produtos imobiliários depende de uma depreciação
fictícia dos bens duráveis, processo que conduz a um deslocamento do vetor
de atuação dos capitais imobiliários e que, ao mesmo tempo, representa a
impossibilidade de eliminação dos imóveis depreciados do mercado. Dessa
forma, os bens devem ser depreciados de maneira a ainda serem uma opção
de moradia para os estratos sociais mais baixos (ABRAMO, 2007).
Para garantir essa depreciação fictícia é importante que as pessoas vejam a
chegada dos novos produtos oferecidos pelo mercado como inovações
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essenciais a suas vidas. Na busca de atingir o público-alvo, as propagandas
vendem não só produtos e novos empreendimentos, mas também signos:

[...] a publicidade, para os bens de consumo se torna no principal bem
de consumo; ela tende a incorporar a arte, a literatura, a poesia e a
suplantá-las ao utilizá-las como retórica. Torna-se assim a própria
ideologia desta sociedade, cada “objeto”, cada “bem” se desdobra
numa realidade e numa imagem, fazendo esta parte essencial do
consumo. Consome-se tantos signos quanto objetos: signos da
felicidade, da satisfação, do poder, da riqueza, da ciência, da técnica
etc. (LEFEBVRE, 2001, p.69)

O sucesso da publicidade e da venda de um determinado padrão de
empreendimento garante a sua viabilidade e faz com que o mesmo seja eleito
como o tipo preferencial de investimento para uma dada área. Esse processo
leva à constituição de paisagens de formas semelhantes e espaços
socialmente homogêneos. Sobre os efeitos que os novos produtos imobiliários
representam, expressa Pádua (2015), ao falar sobre os mesmos na cidade de
São Paulo:
Em outras palavras, para todos os moradores dos lugares, a vida se
transforma nesse movimento que podemos definir em dois sentidos: a
partir da própria paisagem, pela quantidade de grandes
empreendimentos novos e em construção presente nesses lugares,
com a mudança acelerada do próprio espaço físico; e num segundo
momento, é preciso pensar a transformação na vida concreta das
pessoas, com um novo modo de apropriação da cidade que vai se
impondo aos lugares. (PADUA, Rafael Faleiros de, 2015, p. 146)

Essas áreas paisagística e socialmente homogêneas, ao encontrarem-se com
áreas distintas, ajudam na composição de um tecido urbano altamente
fragmentado, reflexo direto do mercado e das ações dos diversos promotores
imobiliários. As transformações ocasionadas por esses agentes serão sentidas
tanto nas relações sociais como na modificação da paisagem.

2.1.2. Mecanismos de transformação da Paisagem
No tópico anterior abordamos as ações dos agentes que são determinantes
para as transformações da paisagem na cidade. A relação entre as formas da
paisagem e as ações desses agentes pode ser entendida como a interação
que se estabelece entre o que Santos (2014) designa como um sistema de
objetos e um sistema de ações:
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Sistemas de objetos e sistemas de ações interagem. De um lado, os
sistemas de objetos condicionam a forma como se dão as ações e,
de outro, o sistema de ações leva à criação de objetos novos ou se
realiza sobre objetos preexistentes. É assim que o espaço encontra a
sua dinâmica e se transforma. (SANTOS, 2014, p.63)

Essa relação entre os dois sistemas confere a dinâmica que conduz ao
processo de transformação do espaço, conceito que, na perspectiva de Santos
(2014), une as relações entre as formas que conformam a paisagem e a ação
dos diversos agentes presentes na sociedade. Portanto, neste trabalho, as
transformações das formas constituintes da paisagem estarão sempre
atreladas às ações de distintos agentes sociais.
De forma análoga, Lynch (2010), coloca que, apesar da maneira mais comum
de se referir à forma de um aglomerado populacional ser através de seus
componentes físicos (edifícios, ruas, elementos naturais) e sua distribuição
espacial, ele considera que a forma de um aglomerado deve ser compreendida
através da descrição desses atributos físicos mais a disposição espacial das
pessoas e os fluxos ocasionados por suas atividades. Para Lynch (2010), as
relações pessoais imprimem marcas na cidade, e a compreensão de suas
formas passa não só pela disposição de suas ruas, mas também pelas
relações pessoais entre os indivíduos e entre esses e as formas. Segundo o
autor, para que se entenda a verdadeira história das formas da cidade “(...)
deve-se descobrir (...) por que razão as pessoas criaram as formas que criaram
e como se sentiram em relação a elas” (LYNCH, 2010, p. 39).
A paisagem neste trabalho é compreendida como um conjunto de formas, ou
objetos, que são criadas e transformadas temporalmente pelas ações de
agentes sociais que buscam viabilizar ou manter suas ações e atividades
através delas. O enfoque dado nesta pesquisa relaciona-se com os elementos
artificiais da paisagem, apesar de reconhecer que a mesma é, em sua
totalidade, um somatório de elementos artificiais e naturais e seus
componentes, relevo, água, vegetação, além das estruturas elaboradas pela
atuação humana (PIRES, 1996).
Assim, apesar de considerarmos que ambos os elementos, artificiais e naturais,
sofrem profundas alterações ao longo da história, são destacados aqui alguns
fatores que levam às transformações pelas quais passam as formas, ou objetos
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construídos pelo homem, e seus reflexos sociais. Dentre eles, citamos a
sucessão técnica na produção dos objetos e a mudança nos modos de vida da
sociedade.
A adaptação ou criação de um espaço – incluindo as formas que caracterizam
a paisagem – dá-se pelo atendimento às necessidades únicas de cada
sociedade em dados períodos, pela maneira própria de solucionar problemas
ou atingir ideais de cada época. As técnicas são “um conjunto de meios
instrumentais e sociais com os quais o homem realiza sua vida, produz e, ao
mesmo tempo, cria espaço” (SANTOS, 2014, p.29). Dessa maneira, a
tendência seria de que sociedades distintas reunissem meios diversos,
produzindo espaços singulares de acordo com as suas necessidades.
Entretanto, na atualidade, aparentemente, o processo de globalização23 tende
a homogeneizar os meios instrumentais e, em alguma medida, também os
meios sociais, e promover espaços afastados geograficamente, mas muito
semelhantes em suas formas.
Essa constatação em relação à globalização não exclui o fato de que, apesar
de a informação e divulgação das técnicas se propagarem rapidamente, nem
todas as sociedades ou grupos sociais específicos têm acesso a elas. Dessa
forma, a negação do acesso à técnica se dá, muito mais, pela impossibilidade
econômica de fazê-lo do que pelo não conhecimento sobre a mesma. Assim, o
acesso ou não à técnica cria espaços heterogêneos dentro das cidades,
marcando a presença de diferentes extratos socioeconômicos da população e
suas possibilidades de recursos.

Toda a criação de objetos responde a condições sociais e técnicas
presentes num dado momento histórico. Sua reprodução também
obedece a condições sociais. Algumas pessoas adotam a novidade
em breve espaço de tempo, enquanto outras não reúnem as
condições para fazê-lo, ou preferem recusá-la, permanecendo com
modelos anteriores. Se cada época cria novos modelos, o seu uso
porém não é geral. (SANTOS, 2014, p.68)

23

Está se considerando neste trabalho que, na atualidade, a velocidade na transmissão da
informação leva a uma rápida propagação das técnicas por diferentes lugares. “A diferença,
ante as formas anteriores do meio geográfico, vem da lógica global que acaba por se impor a
todos os territórios e a cada território como um todo. (...) Pelo fato de ser técnico-científicoinformacional, o meio geográfico tende a ser universal. Mesmo onde se manifesta
pontualmente, ele assegura o funcionamento dos processos encadeados a que se está
chamando de globalização.” (SANTOS, 2014, p.239)
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Harvey (1980) considera que a capacidade e velocidade de adaptação às
modificações que ocorrem em um sistema urbano24 variam entre os distintos
grupos sociais e influenciam, em último caso, a questão da redistribuição da
renda sobre o sistema, sendo uma fonte de desigualdades.

Certos grupos, particularmente aqueles dotados de recursos
financeiros e educacionais, estão aptos a adaptar-se muito
rapidamente à mudança no sistema urbano, e essas disposições
diferenciais, para responder à mudança, são uma fonte básica de
desigualdades. (HARVEY, 1980, p.44)

A paisagem, suas formas ou objetos técnicos produzidos pelo homem são
assim um indicativo das condições sociais e econômicas que conduzem ou
conduziram o desenvolvimento em dadas áreas. O estudo da paisagem e suas
transformações, através da observação da técnica, ajuda a desvendar a
estrutura e o funcionamento dos territórios desde épocas passadas até o
momento atual.
A dimensão temporal do que Santos (1988) define como “mutações da
paisagem” faz com que estas sejam diferenciadas entre estruturais e
funcionais. As mutações estruturais estão ligadas à produção de novas formas,
assim como à adequação dos antigos objetos a novas funções da sociedade
atual. Segundo o autor, a construção de novas formas, que alteram o perfil das
antecessoras, pode justificar a sua reprodução através da existência de
demanda, no que Santos (1988) associa à relação entre a estrutura
socioeconômica e a estrutura socioeconômica e política.

Já uma mudança estrutural dá-se também pela mudança das formas.
Quando se constroem prédios de quarenta, em lugar de vinte ou trinta
e dois andares, é, via de regra, sinal de que outros também poderão
ser construídos, de que temos atividades e gente para enchê-los, e
justificar a sua construção. Há uma relação entre a estrutura sócioeconômica e a estrutura sócio-econômica e política. Alterações de
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“A forma espacial física de um sistema urbano é uma construção geométrica tridimensional
euclidiana. Os fenômenos internos podem ser conceituados como pontos (loja de varejo,
escolas, hospitais), linhas (fluxos de transportes), áreas (estabelecimentos, territórios) e
volumes (edificações). Essa forma deveria hipoteticamente facilitar o funcionamento coerente
dos processos sociais. A forma espacial não é, contudo, infinitamente adaptável, nem suas
demandas sociais são facilmente compatíveis entre si. A forma física atual é, necessariamente,
um compromisso entre toda uma série de demandas conflitantes. Quando tomamos decisões
sobre a forma espacial, estamos, hipoteticamente, tentando alcançar um compromisso
eficiente.” (HARVEY, 1980, p.72).
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velhas formas para adequação às novas funções são também uma
mudança estrutural. (SANTOS, 1988, p.24)

Já as “mutações funcionais” da paisagem referem-se à ocorrência de diversos
modos de funcionamento relacionados a locais (cidades, ruas, bairros) e às
funções que abrigam em diferentes dias da semana, turnos do dia, estações do
ano, etc., assim como também podem decorrer da própria divisão territorial do
trabalho em diferentes áreas da cidade (SANTOS, 1988). Conforme destaca
Pisón (2007), a paisagem é um cenário ativo, onde os valores da paisagemcidade e da paisagem-cultura convivem com as atividades cotidianas.
Além da já citada técnica, a questão locacional das formas e o processo de
valorização

do

solo

são

outros

importantes

fatores

de

impulso

às

transformações da paisagem destacados neste trabalho. Para Villaça (2001), a
localização torna-se fundamental para explicar as formas urbanas, os bairros,
as direções de crescimento, a forma da mancha urbana, a verticalização, as
densidade construtivas, etc. Para o autor, a localização urbana é constituída
por dois atributos: os contatos diretos – relacionados com disponibilidade de
infraestrutura – e os contatos indiretos – relacionados com os deslocamentos,
de estar “perto ou longe” de alguma coisa. A infraestrutura pode ser
reproduzida em diferentes áreas, já a localização é um atributo único, não se
podem reproduzir dois espaços iguais. A isso Villaça (1997) chama de
localização pura, identificando que a mesma se materializa no valor da terra
urbana.
Da mesma maneira, Harvey (1980) também destaca a localização das formas
espaciais como um importante fator da valorização do solo. O autor analisa
como as mudanças que ocorrem na localização das formas espaciais e nos
processos sociais da cidade provocam impactos na renda dos indivíduos.
Assim, introduz a ideia do preço da acessibilidade, como a oportunidade de
estar perto dos locais de emprego e moradia, associada ao custo financeiro
dos transportes e ao efeito psicológico da utilização do tempo, além do custo
da proximidade aos mesmos. Para Harvey (1980), ao modificar a localização
das formas espaciais – de moradia, emprego, vias, fontes de poluição –
alteram-se também o preço da acessibilidade e o custo da proximidade para
todas as moradias do sistema urbano. O autor vincula a valorização ou
desvalorização do solo ao que denomina como efeitos de exteriorização:
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Essas exteriorizações podem surgir de fontes muito diferentes; elas
estão, por assim dizer, constantemente influindo no solo e no
mercado de propriedades. Na medida em que o mercado de
propriedades é sensível a elas, podemos esperar que influenciarão os
valores do solo; uma nova fonte de poluição conduziria ao declínio
dos valores do solo; uma nova praça pública conduziria a uma alta
dos valores do solo. (HARVEY, 1980, p.52)

Dessa maneira, a proximidade aos recursos – não apenas os naturais, mas
também os criados pelo homem, como os equipamentos urbanos – é
considerada para a valorização do solo, especialmente pela possibilidade de
capitalização. Para o autor, a distribuição das formas na cidade pode ser uma
tentativa de distribuir os efeitos externos para obter vantagens de renda para
determinados grupos, representando uma fonte de desigualdades na cidade.
Sobre as vantagens locacionais e os benefícios de determinados grupos
sociais, Villaça (1997) destaca a atuação do Estado, que, em sua visão,
beneficia as camadas de alta renda através da legislação urbana. Em especial,
através do zoneamento e dos índices urbanísticos que asseguram o padrão
dos empreendimentos e a paisagem dos bairros de alta renda:

Finalmente a classe dominante controla a legislação urbanística. É
sabido que em nossas metrópoles essa legislação visa
predominantemente atender aos requisitos urbanísticos– tamanhos
de lotes, recuos, usos, e até mesmo os códigos de obras – desejados
e viáveis pelas e para as camadas de mais alta renda.
Invariavelmente tal legislação coloca na clandestinidade, no mínimo
60% dos bairros, ruas e edificações de nossas metrópoles. No
tocante ao zoneamento também é clara a tendência deste definir
usos, recuos, gabaritos, etc. visando unicamente a paisagem dos
bairros de alta renda e os padrões de mercado que nele vigoram.
(VILLAÇA, 1997, p.9)

Assim, vemos a complexidade das interações entre os diferentes agentes que,
independente do grupo social, marcam a paisagem urbana. As questões da
técnica, da refuncionalização dos objetos, das vantagens locacionais e dos
valores do solo não afetam apenas um, mas perpassam todos os grupos, que
respondem de maneiras diferentes e deixam seu legado através da forma
urbana. Para Lefebvre, a análise do tecido urbano em uma cidade (da qual as
formas fazem parte) demonstra, além das características morfológicas, também
suas características sociais, o modo de viver da sociedade urbana:
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[...] o interesse do “tecido urbano” não se limita à sua morfologia. Ele
é o suporte de um “modo de viver” mais ou menos intenso ou
degradado: a sociedade urbana. Na base econômica do “tecido
urbano” aparecem fenômenos de uma outra ordem, num outro nível,
o da vida social e “cultural.” (LEFEBVRE, 2001, p.19)

Este trabalho se pauta na afirmação de Lefebvre (2001) ao considerar que
através da análise do tecido urbano podemos obter dados importantes, tanto
em relação às transformações das formas que o compõem, quanto dos
processos sociais e culturais que as ocasionaram, questões entendidas nesta
dissertação como pertencentes ao estudo da paisagem urbana. Nesse sentido,
consideramos importante abordar as maneiras como ocorrem atualmente
esses processos na cidade.
Quando se aborda a questão da expansão urbana nas cidades brasileiras,
usualmente pensamos em um modelo centro-periferia, onde as classes altas
apropriam-se das áreas nobres, bem localizadas em relação a comércios e
serviços, e as classes baixas são preteridas a áreas afastadas e pouco
acessíveis a facilidades urbanas. Ou ainda, no processo de deslocamento das
altas classes pela cidade, com a formação de novos centros e a apropriação
dos antigos pelas classes populares (VILLAÇA, 2001). Mas, apesar de esses
modelos de crescimento terem se feito presentes por muito tempo nas cidades
brasileiras e latino-americanas, eles não podem ser considerados como
processo atuais de expansão urbana.
Borsdorf (2003) apresenta a ideia de uma expansão urbana que se dá, na
atualidade, de maneira fragmentada, pela criação de pequenas áreas que se
interpenetram. Esse processo ocorre, de maneira especial, pela presença e
criação de novas vias, que permitem o rápido deslocamento entre as áreas
intra-urbanas, associadas à mescla de equipamentos urbanos, comércios e
serviços pelos espaços.

Pode-se denominar a esse princípio como fragmentação, uma nova
forma de separação de funções e elementos sócio-espaciais, já não –
como antes – em uma dimensão grande (cidade rica – cidade pobre,
zona habitacional – zona industrial), mas em uma dimensão pequena.
Elementos econômicos e bairros habitacionais se dispersam e
mesclam em espaços pequenos: urbanizações de luxo se localizam
em bairros muito pobres; centros de comércio se localizam em todas
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as partes da cidade; bairros marginais entram nos setores da classe
alta. (BORSDORF, 2003, s/p).

Esse modelo de expansão da cidade não exclui os processos de segregação
entre as classes sociais, ao contrário, em certa medida pode-se dizer que ele
intensifica a diferenciação entre os grupos, por reforçar a presença de um
frente ao outro. Assim, criam-se novas formas de habitar: a fim de evitar o
convívio dos não desejados, surgem os condomínios residenciais murados,
que, ao contrário do que se possa pensar, são construídos não apenas pelas
altas classes, mas também pelas classes média e baixa (BORSDORF, 2003).
A propagação dos condomínios entre vários estratos sociais reforça a sua
presença como uma nova forma na paisagem urbana, além de serem, segundo
Nel·lo (2007), a expressão mais evidente da tensão entre os grupos sociais e
da sensação de insegurança que se verifica na sociedade atual.

A proliferação das gated comunities nos Estados Unidos e dos
condomínios fechados no Brasil e em muitas outras cidades latinoamericanas são a expressão mais óbvia desse fenômeno. A
insegurança retrai a curiosidade de ver e aumenta o número de
espaços que não podem ser vistos. Desta forma, a paisagem urbana
torna-se ainda mais invisível. (NEL·LO, 2007, p.189, tradução
25
nossa).

Para o autor, essa sensação não é compatível com a observação da paisagem,
pois a curiosidade do olhar será voltada apenas para, ou a partir das, áreas
onde os cidadãos se sentem seguros, restringindo ainda mais uma visão que já
é limitada pelos espaços de convívio desses grupos, tornando a paisagem
urbana ainda mais invisível.
Em contrapartida à questão dos condomínios fechados, as transformações na
paisagem ocasionadas pelo adensamento do tecido urbano26 através do
processo de verticalização das edificações (formas) possuem grande
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“La proliferación de las gated comunities en Estados Unidos e de los condominios fechados
en Brasil y en tantas otras ciudades latinoamericanas son la expresión más palmaria de este
fenómeno. La inseguridad retrae la curiosidad de ver e se incrementa el número de espacios
que no pueden ser vistos. De esta forma, el paisaje urbano se hace todavía más invisible.”
(NEL·LO, 2007, p.189).
26
É necessário ponderar que a construção de edifícios em altura não é entendida nesse
trabalho, necessariamente, como sinônimo de adensamento do tecido urbano, mas apenas
como uma das possíveis formas de ocorrência desse fenômeno.
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visibilidade, especialmente quando observadas através da mudança do skyline
que marca a paisagem urbana.

2.2. A verticalização
A imagem da cidade vertical começa a se formar na cidade de Chicago, em fins
do século XIX, relacionada a fatores como o processo de acumulação
capitalista, o elevado crescimento populacional e a concentração de capitais
industriais e recursos financeiros. O desenvolvimento das técnicas construtivas,
o uso do ferro fundido e do concreto armado, assim como o advento do
elevador, foram essenciais para o surgimento dos primeiros arranha-céus.
Nesse período, em fins do século XIX, foram construídos muitos edifícios entre
oito e dez pavimentos, com funções vinculadas à área de negócios (comercias,
industriais, empresariais), não apenas em Chicago, mas também em Nova
Iorque (ALMEIDA, 2004). Esse modelo de cidade norte-americana, dos
arranha-céus, torna-se símbolo do progresso, difundindo-se mundialmente
(ALMEIDA, 2004; SOMEKH, 2014):

Certamente, o arranha-céu é um fenômeno tipicamente norteamericano, tanto quanto o automóvel associado ao progresso,
símbolos que o cinema, também sob a supremacia dos Estados
Unidos, vai ajudar a difundir. (SOMEKH, 2014, p. 25)

No Brasil, o processo de verticalização das edificações desponta nos anos
1920, inicialmente, nas cidades de São Paulo27 (SOMEKH, 2014) e Rio de
Janeiro (CARDEMAN & CARDEMAN, 2006). Nesse período, ideias sobre o
urbanismo vindas do exterior – como as ações de Haussmann em Paris, a
cidade-jardim de Ebenezer Howard, a regulamentação das construções por
zonas na Alemanha, o Building Code e o zoning de Nova Iorque –
influenciavam a visão dos urbanistas brasileiros, seus planos e projetos, além
da legislação urbanística. No caso de São Paulo, Somekh (2014) destaca
especialmente a influência do Plano de Chicago, de 1909, sobre o Plano de
Avenidas de Prestes Maia, elaborado nos anos 1920, e a revisão do Building
Code de Nova Iorque em relação ao Código de Obras de Arthur Saboya (192927

Os primeiros edifícios altos foram construídos na cidade de São Paulo na década de 1910;
entretanto, esse modelo foi disseminado como um processo de verticalização na década de
1920 (SOMEKH, 2014).
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1934), considerado pela autora como a primeira tentativa de zoneamento da
cidade de São Paulo.

Além da intervenção direta do Estado na produção ou reprodução de
espaços nivelados com os centros urbanos mais importantes da
época, a legislação urbanística elaborada em São Paulo também se
baseava em modelos estrangeiros. As influências vieram de Chicago
e de Nova York, especificamente quanto ao adensamento e a
verticalização. (SOMEKH, 2014, p.116)

Além de Prestes Maia, destacavam-se nessa época na cidade de São Paulo os
pensamentos de outros dois urbanistas, Victor da Silva Freire e Anhaia Mello.
Embora cada um carregasse especificidades em suas ideias, todos se
mostravam favoráveis à questão do adensamento/verticalização urbanos,
desde que vinculados a um sistema viário compatível, conforme defendiam
Freire e Prestes Maia, e realizados “com limites, enfocando a necessidade de
ser melhorada a eficiência da cidade” (SOMEKH, 2014, p. 81), segundo Anhaia
Mello (SOMEKH, 2014).
Essas influências do urbanismo internacional, que ressoavam através dos
urbanistas paulistanos, chegaram também ao urbanismo de Porto Alegre. Elas
estão explícitas nos discursos proferidos pelo Prefeito Loureiro da Silva (19371943) no Conselho do Plano Diretor, quando este demostrava conhecer as
“recomendações” de Anhaia Mello. Assim, também os urbanistas Luiz Arthur
Ubatuba de Faria e Edvaldo Pereira Paiva28, técnicos da Prefeitura Municipal
de Porto Alegre, obtiveram inspiração no Plano de Avenidas de Prestes Maia e
no plano para o Rio de Janeiro de Alfred Agache para a realização de seu
trabalho Contribuição ao Estudo da Urbanização de Porto Alegre, publicado em
1938 (ALMEIDA, 2004).
Anos antes, Alfred Agache esteve em Porto Alegre a convite do então prefeito
Alberto Bins (1928-1937), que pretendia inclusive contratá-lo para elaborar um
Plano para a cidade, fato que não se concretizou. No entanto, ao passar pela
cidade, Agache deixou as suas ideias sobre urbanismo ainda mais presentes,
especialmente em razão do contato mantido com a equipe técnica local.
28

É importante mencionar que, após a publicação de Contribuição ao Estudo Urbanização de
Porto Alegre, em 1938, o urbanista Edvaldo Pereira Paiva passou uma temporada no Uruguai,
no início da década de 1940. O seu trabalho, a partir dessa experiência no país vizinho, foi
fortemente influenciado pelas ideias difundidas pelo urbanista Maurício Cravotto, conforme
expressou o próprio Paiva na publicação Expediente Urbano, de 1943, que reunia o material
necessário à elaboração de um Plano Diretor para Porto Alegre (ALMEIDA, 2004).
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Posteriormente, em 1938, já na gestão de Loureiro da Silva, o urbanista
Arnaldo Gladosch, que trabalhou com Agache no Plano do Rio de Janeiro, foi
contratado para a elaboração de um Plano para Porto Alegre, aumentando a
marca das ideias de Agache no urbanismo da cidade.
O Plano de Gladosch evidenciava os critérios de embelezamento e
saneamento, previa faixas verdes, jardins e parques, melhorias para
equipamentos de porte, além da divisão da cidade em zonas (residenciais,
comerciais e industriais). O sistema viário proposto era estruturado por um
sistema de radiais que convergiam à área central da cidade e por vias
circulares de ligações entre elas. Assim como os urbanistas paulistanos,
Gladosch defendia a utilização de densidades limite na área central, a
utilização racional da propriedade imobiliária e a racionalização de logradouros
públicos, associando as vias abertas ou ampliadas a edificações de porte
compatível, a fim de obter o seu melhor aproveitamento (ALMEIDA, 2004).

Enfatizava esse processo para concluir que deveria haver uma
associação entre a renovação do traçado de uma nova avenida e a
adequação das propriedades privadas que as margeiam, oferecendo
para tal a solução da implementação de um processo de
reloteamentos dos terrenos de modo a adaptar o parcelamento do
solo às novas possibilidades construtivas. Esses antigos lotes,
característicos da cidade colonial, com pequena testada e muita
profundidade, deveriam dar lugar a novos terrenos adequados aos
edifícios altos previstos para ocuparem as margens das avenidas
recém-abertas. (ALMEIDA, 2004, p.85, grifo nosso)

Alinhado ao ideário urbanístico da época, Loureiro da Silva, durante os anos de
sua

gestão,

promoveu

obras

que

considerava

como

necessárias

à

“modernização” da cidade, especialmente as de cunho viário (aberturas,
alargamentos e prolongamentos de ruas e avenidas). Dessa maneira,
buscando o incentivo à verticalização da cidade, vista como compatível com o
perfil das novas avenidas, o prefeito editou o Decreto-Lei nº 115, em 1942,
reduzindo por 10 anos o imposto predial para os edifícios implantados nas
avenidas recém-abertas. “Estava claramente delineada a política de incentivo à
verticalização da cidade, que relacionava o novo espaço gerado pelas grandes
avenidas com a construção dos edifícios altos” (ALMEIDA, 2004, p. 103).
Esse episódio, ocorrido em 1940, ilustra a relação entre o Estado e o processo
de verticalização. Nesse sentido, Almeida (2004) destaca a atuação da
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administração municipal, ao introduzir paulatinamente, desde a década de
1920, dispositivos urbanísticos que conduziram à construção de edifícios cada
vez mais altos. Assim, a verticalização em Porto Alegre se deu de forma
progressiva – os primeiros edifícios surgidos na década de 1920 possuíam no
máximo três pavimentos; na década de 1930 alcançaram entre cinco e seis
andares; na década de 1940 encontravam-se prédios entre 15 e 20 andares –
chegando ao seu ápice na década de 1950 com a construção do Ed. Santa
Cruz, o prédio mais alto da cidade até os dias atuais. Segundo Almeida (2004),
essas alterações nos dispositivos das leis encontravam correspondência nas
pressões do mercado imobiliário sobre a municipalidade.
Da mesma forma, Somekh (2014) também vincula o surgimento de edifícios
altos à relação entre o mercado e o Estado, assim como ao crescimento da
economia. Na visão da autora, o Estado agiria em prol da ampliação da
lucratividade dos negócios do mercado. Ao analisar a verticalização na cidade
de São Paulo, Somekh (2014), assim como Almeida (2004), destaca a
importância da ação do Estado para o desenvolvimento desta, principalmente
através

da

normatização

dos

potenciais

construtivos

presentes

nos

zoneamentos das leis urbanísticas. Para Somekh (2014):

A verticalização foi definida como a multiplicidade do solo urbano,
possibilitada pelo uso do elevador. A essa ideia associam-se a
característica da verticalidade, o aproveitamento intensivo da terra
urbana (densidade) e o padrão de desenvolvimento tecnológico do
século XX, demonstrando a relação verticalização/adensamento.
(SOMEKH, 2014, p. 28)

Assim, vemos que a verticalização associa-se diretamente com duas questões
abordadas anteriormente neste capítulo, a noção da técnica e a valorização do
solo. A técnica, inicialmente representada pela utilização do elevador e do
concreto armado, está em constante evolução (aprimoramento e descoberta de
novos materiais e processos construtivos), possibilitando a construção de
edificações cada vez mais altas e com as mais variadas formas. Já a
valorização do solo relaciona-se com a verticalização na medida em que a terra
torna-se muito dispendiosa para o empreendedor imobiliário, que, para torna-la
rentável e viabilizar economicamente o empreendimento, necessita obter o
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máximo do potencial construtivo do terreno, subdividindo o seu valor através de
várias unidades.
Vemos, então, que a verticalização pode ser caracterizada como uma das
estratégias possíveis de reprodução do capital que alteram a configuração da
paisagem urbana e os modos de vida na cidade. Assim, até a década de 1970,
no Brasil, as metrópoles eram os locais ideais à ocorrência da verticalização,
pois concentravam os capitais industrial e financeiro. Nessa década, porém,
objetivando a reestruturação do território e a contenção do acelerado
crescimento econômico e demográfico das metrópoles, o Governo Federal
criou o Programa Nacional de Apoio às Capitais e Cidades de Porte Médio
(PNCCPM), vinculado ao II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND). Por
intermédio do Governo Federal, muitas cidades de porte médio receberam
investimentos em infraestrutura e incentivos fiscais para a implantação de
indústrias, criando um ambiente propício à entrada de capital externo. Assim,
começou a formar-se nessas cidades um ambiente propício à reprodução da
verticalização (FRANÇA & ALMEIDA, 2015).
No entanto, na atualidade, verifica-se que São Paulo e Rio de Janeiro, as
precursoras do processo de verticalização no Brasil, ainda são as cidades com
o maior número de arranha-céus no país e na América do Sul, juntamente com
a cidade de Goiânia (GO) (QUEIROZ & COSTA, 2017). Nesta última cidade
encontra-se o edifício mais alto do Brasil em 2017, o Órion Business e Health
Complex, com 183,43 metros distribuídos entre 50 andares (TÚLIO, 2017).
Porém, em breve esse edifício cederá o seu lugar no ranking dos edifícios mais
altos do país para o empreendimento Yachthouse, atualmente em fase de
construção em Balneário Camboriú (SC), com 271 metros de altura distribuídos
em 81 lajes (GODOY IMÓVEIS PREMIUM, 2018).
No Brasil, segundo Mendes (1992), a verticalização se relaciona especialmente
com a produção de edifícios habitacionais. Na cidade brasileira, a construção
de edifícios carrega, também, um conteúdo simbólico, pois é visto como
sinônimo de status e modernidade. Assim, a verticalização pode ser vista como
uma opção política das classes altas, que enxergam esses símbolos nos
edifícios, afirmando seu poder sobre o espaço através da construção dessas
formas. Dessa maneira, a verticalização, além do conteúdo simbólico, carrega
um conteúdo político e social, pois lida com interesses diversos que estão em
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jogo no processo de estruturação e reestruturação do espaço, mexendo com
questões de valorização do solo e propriedade privada (GOMES, 2009).
Isto posto, Gomes (2009) destaca o papel que a verticalização exerce sobre a
segregação sócio-espacial nas cidades brasileiras, especialmente a partir da
década de 1970, quando surgiram no país os primeiros condomínios verticais
fechados.

A segregação sócio-espacial deflagrada pela verticalização em
nossas cidades é evidenciada de forma mais contundente pela
construção dos condomínios verticais fechados, revela uma face
contraditória desse processo, pois reflete, através da moradia, as
diferenças de classe sociais, deixando claro que a moradia vertical é
privilégio das classes de poder aquisitivo mais elevado, contribuindo
assim para que a grande maioria da população não tenha acesso a
esse tipo de moradia. (GOMES, 2009, p.44)

Desse modo, atualmente, vemos que duas das formas associadas à expansão
do tecido urbano, o seu adensamento através dos edifícios altos, assim como a
construção de condomínios fechados, horizontais e verticais, evidenciam
conteúdos sociais presentes na sociedade, tornando-se, muitas vezes, a
expressão material destes.
O processo de verticalização das cidades brasileiras, suas causas e
consequências, começou a ser estudado academicamente na década de 1980.
Os primeiros trabalhos publicados abordavam a temática a partir do estudo de
caso do município de São Paulo (RAMIRES, 1998; QUEIROZ & COSTA,
2017). Já na década de 1990, foram produzidos os primeiros trabalhos
abordando a verticalização em cidades médias, como Presidente Prudente
(SP), Ribeirão Preto (SP), São José do Rio Preto (SP) e Maringá (PR)
(QUEIROZ & COSTA, 2017). Segundo Ramires (1998), identificam-se algumas
características semelhantes nos trabalhos que analisou sobre a temática da
verticalização:

A partir desse conjunto de pesquisas realizadas, é possível adiantar
alguns pontos de consenso entre as ideias apresentadas pelos
diferente autores, tais como a tese de que a verticalização é a própria
identidade do processo de urbanização no Brasil; é um fato típico dos
tempos modernos; é responsável por profundas alterações na
estrutura internas das cidades; as práticas sócio-espaciais dos
incorporadores estão no bojo do processo de verticalização; a
legislação urbana assume um papel de destaque na dinâmica da
verticalização. (RAMIRES, 1998, p. 101)
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De acordo com o levantamento realizado por Queiroz & Costa (2017), a partir
da década de 2000 surgiram muitos trabalhos que investigam a verticalização
nas cidades litorâneas, como: Natal (RN) (2000 e 2011); Vitória (ES) (2002);
Itapema (SC) (2007); Aracaju (SE) (2008); Recife (PE) (2008 e 2013); Santos
(SP) (2008); São Luís (MA) (2008 e 2013); Belém (PA) (2011); João Pessoa
(PB) (2011 e 2012); Paranaguá (PR) (2011) e Maceió (AL) (2012). A
quantidade de estudos associando as áreas de orla à verticalização demonstra
ser esse um modelo, aparentemente, difundido por todo o Brasil.

O modelo de produção destes espaços é semelhante. A lógica da
verticalização e de grandes edifícios se repete em várias praias
brasileiras. Podemos observar a predominância deste padrão em
Guarujá (SP), Copacabana (RJ) ou Balneário Camboriú (SC). A
reprodução do capital não se limita a produção do espaço urbano nas
praias. Ele se impõe na padronização do uso e ocupação das orlas.
(CORREA, 2016)

A reprodução do modelo de orla verticalizada associa-se, geralmente, a
questões anteriormente abordadas neste trabalho, como a valorização do solo
pelos atributos de localização (HARVEY, 1980; VILLAÇA, 1997) e a venda dos
edifícios altos enquanto símbolos de status e modernidade (LEFEBVRE, 2001;
GOMES, 2009). O impacto da verticalização quando vinculada às áreas de orla
parece evidenciar ainda mais os componentes mencionados acima, o privilégio
de estar próximo a amenidades físicas é explorado e capitalizado através da
construção e comercialização de empreendimentos de alto padrão.
Muitas vezes, nas cidades que possuem orla, a produção desse padrão de
empreendimento (edifícios altos) está vinculada a demanda por moradias de
segunda residência e ao turismo. No próximo tópico são avaliadas as
dinâmicas através das quais o turismo impacta a paisagem das cidades.

2.3. A Paisagem na Cidade Turística
Muitas são as relações entre a atividade turística e a paisagem urbana. Nesse
ponto é importante retomar a concepção que se adota neste trabalho sobre a
paisagem enquanto portadora de uma estrutura visível (materialidade) e uma
estrutura não visível (forças responsáveis pelas suas transformações) (PISÓN,
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2007). Dessa maneira, o turismo pode incidir conjunta ou separadamente sobre
ambas, ao ocasionar a criação de novas formas urbanas ou a alteração das
dinâmicas sociais, em especial devido aos fluxos de indivíduos que movimenta
e à interação entre diferentes grupos populacionais que proporciona.
A paisagem é uma mercadoria para o turismo29, através da qual se
manifestam, além dos valores de uso e de troca, o valor simbólico e os ideais
de cada segmento da demanda turística30, que se materializam na forma da
organização do espaço, na arquitetura dos edifícios ou mesmo no modo de
vida oferecido pelo destino. Embora a imagem da cidade seja passível de
circulação e comercialização, o espaço é uma mercadoria fixa que inverte a
lógica convencional da distribuição de produtos, na qual são os consumidores
que se deslocam, e não as mercadorias (PAIVA, 2016).
Essa particularidade do produto turístico ocasiona, no processo de seu
consumo,

o

estabelecimento

de

encontros

e

relações

entre

grupos

populacionais distintos, especialmente entre os moradores permanentes da
destinação e os visitantes ou moradores ocasionais. Esse convívio entre os
grupos sobre o mesmo território31 pode ocasionar conflitos, em especial pela
distribuição espacial dos mesmos na cidade e as possíveis vantagens
locacionais que um possa ter frente ao outro, em relação ao uso de espaços e
equipamentos urbanos ou ao acesso a comércio e serviços.
Além disso, o produto turístico deve ser compartilhado por uma
heterogeneidade de usuários, inclusive pelos próprios habitantes
locais, que usufruirão dos serviços ao mesmo tempo e no mesmo
local que os visitantes, com interesses e comportamentos diferentes,
29

Cabe aqui salientar a importância do turismo enquanto uma atividade econômica que vem se
consolidando, sendo responsável por movimentar no ano de 2015 9.8% do PIB mundial e gerar
284 milhões de empregos ao redor do mundo (WTTC, 2017). Assim, embora os serviços
gerados pelo turismo pertençam ao terceiro setor, considera-se a atividade como uma
verdadeira “indústria”, composta por muitas empresas, que ofertam grande variedade de
produtos e serviços (VARGAS, 2016).
30
A demanda turística refere-se às necessidades e anseios de diversos grupos de pessoas ao
realizarem suas viagens, que podem ter diferentes motivações, como: trabalho e estudos (ir a
congressos e eventos), a busca por tratamentos de saúde, peregrinação religiosa, as
motivadas por visitas a familiares, voltadas ao descanso – como as ditas de “sol e mar” – e
viagens para a satisfação das necessidades hedônicas – como o prazer e a auto expressão.
Apesar de diversas, as motivações para a realização de viagens geralmente incluem um misto
entre o desejo por novas experiências e a busca pelo conforto do lar fora de casa (VARGAS,
2016).
31
A noção de território aqui trabalhada vem de Souza (2000), ao entender o território como
uma rede de relações sociais que estabelece um limite baseado no pertencimento e na
diferença entre “nós” e “eles”.
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o que pode implicar negativamente no índice de satisfação do turista
ou mesmo gerar conflitos de interesses entre visitantes e residentes.
(VARGAS, 2016, p.27)

Essa distinção populacional, aliada aos atributos de localização dessas
populações sobre o território, aparentemente pode contribuir com a formação
do sentimento de pertencimento e identidade, e, da mesma maneira, ampliar a
diferenciação entre os grupos, formando uma concepção de “nós e eles” e de
quais são seus respectivos lugares na cidade.
Esse sentimento de diferenciação entre a população local e a população
externa parece ser exacerbado ainda mais quando visitantes decidem
estabelecer residência nessas cidades turísticas, seja pela atração por uma
melhor qualidade de vida ou pelo desejo de empreender e trabalhar nesses
espaços. Fantin (2000) relata a formação desse sentimento de diferenciação
ocorrido na cidade de Florianópolis (SC), que teve seu crescimento motivado
pela chegada de moradores externos:

A cidade não é mais só dos “seus”. Não é mais só daqueles que aqui
nasceram. Ela passa a ter outros “donos”, passa a ser compartilhada
por outros moradores; outros que encontraram na cidade um lugar
para realizar seus sonhos, viver utopias, buscar qualidade de vida
rareada nas metrópoles; outros que vieram em busca de um simples
pedaço de chão e de um modo de ganhar a vida; outros que passam
a disputar o amor pela e da cidade. (FANTIN, 2000, p. 36)

Essa relação entre os grupos de população local e externa ocorre, sobretudo,
no período de temporada, quando se intensificam os fluxos de visitantes nas
cidades turísticas. Entretanto, a característica sazonal do produto turístico traz
junto consigo a possibilidade de obtenção de emprego e crescimento da renda
nesses períodos determinados, amenizando os possíveis conflitos pela visão
dos moradores, que enxergam o turismo como um benfeitor da cidade. Porém,
ao mesmo tempo em que a temporada traz benefícios econômicos para a
população, a manutenção dos negócios do turismo, que afeta a taxa de
emprego durante a baixa temporada, torna-se um problema tanto para
investidores quanto para empregados (VARGAS, 2016).
Reside aqui um contraponto da avaliação da atividade turística, pois, ao
mesmo tempo em que ela impacta as comunidades locais (especialmente o
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turismo de massa32) e mantém a distribuição desigual dos benefícios e
riquezas gerados pela atividade, ela também representa possibilidade de renda
para a população mais pobre das cidades turísticas. Sobre esses impactos
gerados pelo turismo como negócio, Coriolano (2006) destaca:

Produz contradição ao se propor ao desenvolvimento local, preservar
lugares, e proteger as culturas, obtendo, ao contrário, a
transformação do espaço em mercadoria, massificação das culturas,
atendendo as necessidades dos que vem de fora em detrimento dos
que ali habitam. Apesar de a expectativa principal do turismo ser o
lucro e concentrar riqueza e renda, também cria oportunidades de
ganhos para os trabalhadores e os lugares mais pobres. (M.T.
CORIOLANO, 2006, p. 371)

Os impactos gerados pela atividade turística sobre a paisagem urbana não são
os mesmos para todas as modalidades ou nichos do turismo. A diversidade da
demanda e a segmentação do mercado estão relacionadas à paisagem dos
lugares, onde suas peculiaridades são necessárias à consolidação das
destinações enquanto especializadas em determinado nicho, tais como o
turismo cultural, o turismo urbano, o turismo rural, o turismo religioso, o
ecoturismo, o turismo de sol e mar, etc. (PAIVA, 2016).
Destas, o turismo histórico é uma das modalidades que produzem menor
impacto em relação à transformação da paisagem. Por se basear em formas
pré-existentes e práticas sociais tradicionais, que se tornam atrativos turísticos
nesses locais, nas cidades onde esse tipo de turismo se desenvolve ocorre
muito mais uma ressignificação de antigas formas do que a construção de
novas paisagens. Para Paiva (2016), a cidade por si só, enquanto expressão
do processo de urbanização, já consiste em um relevante atrativo turístico:

A cidade expressão formal do processo de urbanização, constitui, por
excelência, um atrativo turístico relevante, que cristalizou importantes
artefatos culturais, ressemantizados e transformados em atrativos
turísticos. As estruturas espaciais existentes e consolidadas em
cidade histórica suscitam o desenvolvimento da atividade turística.
(PAIVA, 2016, p.44)

32

De forma geral, o turismo de massa se refere ao turismo organizado industrialmente, que
realiza o movimento de grande número de pessoas ao visitar um destino. É frequentemente
estereotipado e associado ao turismo realizado pelas classes sociais menos abastadas, em
especial através de excursões e pacotes turísticos (COOPER ET AL, 2011).
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Lefebvre (2001), também menciona o processo de apropriação de cidades
históricas pelo turismo através do exemplo da cidade de Atenas na Grécia, país
que apresenta uma fraca industrialização, o que o torna ainda mais dependente
da atividade turística. Como consequência desse processo, Lefebvre (2001)
cita a especulação de terrenos e imóveis para criação de capitais promovidos a
partir da valorização dos lugares históricos e suas proximidades (o que leva
inclusive à expansão das aglomerações urbanas). Para esse autor, o núcleo
urbano se torna um produto para o turismo, sobrevivendo graças a um duplo
papel, como lugar de consumo e consumo do lugar:
O núcleo urbano torna-se, assim, produto de consumo de uma alta
qualidade para estrangeiros, turistas, pessoas oriundas da periferia,
suburbanos. Sobrevive graças a este duplo papel: lugar de consumo
e consumo do lugar. Assim, os antigos centros entram de modo mais
completo na troca e no valor de troca, não sem continuar a ser valor
de uso em razão dos espaços oferecidos para atividades específicas.
Tornam-se centros do consumo. (LEFEBVRE, 2001, p. 20).

Entretanto, existem locais que não apresentam atrativos históricos ou naturais,
capazes de promover facilmente a atividade turística. As cidades com essas
características, que desejam promover-se através dessa atividade, são as que
irão apresentar os maiores impactos em relação a sua paisagem,
especialmente pela construção de ambientes artificiais atrativos aos turistas,
espaço simulados de entretenimento (PAIVA, 2016).
Como visto acima, a urbanização (concentração espacial e demográfica e a
cultura urbana) pode ser utilizada como um produto indutor da atividade
turística. Entretanto, a situação contrária também pode ocorrer, com o turismo
induzindo os processos de urbanização, tanto em cidades existentes como em
espaços destinados exclusivamente ao lazer (PAIVA, 2016). Dessa forma,
podem ocorrer processos de urbanização que nascem, por assim dizer, do
turismo. Essa situação é especialmente visível em cidades que apresentam
pouca ou nenhuma urbanização e que manifestam grandes transformações na
paisagem após o início do desenvolvimento da atividade turística. Essas
cidades passam por um processo que se pode chamar de “urbanização
turística”, uma urbanização diferenciada, pois não decorre dos processos de
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produção e industrialização33, mas da formação de um espaço destinado ao
lazer e ao consumo, ou seja, ao atendimento das necessidades de uma
população externa que busca sua recreação e descanso nesses espaços
(MULLINS, 1991, apud PAIVA, 2011).
Se procurarmos os exemplos na história, veremos que o desenvolvimento dos
balneários ingleses passou por um processo semelhante à urbanização
turística, ainda no século XIX. Segundo Urry (1996), em fins do século XVIII e
sobretudo no século XIX, a Grã-Bretanha possuía um vasto litoral com poucas
utilidades, além de portos e atividades pesqueiras. Com a descoberta das
propriedades dos banhos de mar, o desenvolvimento das cidades balneárias foi
vertiginoso, apresentando, na primeira metade do século XIX, crescimento
populacional superior às cidades manufatureiras. Esse elevado crescimento
continuou aumentando progressivamente até o fim do século XIX, quando as
48 principais cidades litorâneas já haviam duplicado seu número de habitantes.
Urry (1996) destaca a importância que a melhoria no transporte, em especial
das estradas de ferro, representou para o acréscimo de visitantes aos
balneários, assim como sua influência na definição do que o autor define como
diferentes “tons sociais” entre os mesmos, em que os balneários próximos a
grandes cidades ou às pequenas cidades industriais tornaram-se balneários
populares, e os balneários distantes tonaram-se locais da elite. Com a melhoria
no acesso aos balneários mais afastados, as companhias que administravam
as estradas de ferro procuraram coibir o acesso das classes baixas a esses
espaços, evitando a venda de bilhetes de um dia, que possibilitassem aos
visitantes mais humildes o desfrute desses locais, visto que havia o receio de
que está população afastasse a elite.
Urry (1996) também destaca como importantes na formação dos “tons sociais”
dos balneários os padrões de propriedade da terra e o potencial da atração
paisagística dos mesmos. Quanto mais fragmentada a terra, mais propício o
desenvolvimento de pequenos negócios de baixo valor, em contraposição às
33

A respeito da vinculação entre urbanização e industrialização, Paiva (2016) esclarece: “É
importante ressaltar que a urbanização não se restringe a um efeito do modo de produção
capitalista sob a égide do processo de industrialização, uma vez que a cidade e a urbanização
são respectivamente, formas e processos socioespaciais de origem remota na história, e suas
existências estão relacionadas a uma determinada divisão social e territorial do trabalho,
vinculadas a outros modos de produção e, consequentemente, a outras práticas sociais.”
(PAIVA, 2016, p.43).
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glebas maiores, que possibilitam o desenvolvimento de negócios vultosos e
padrões de urbanização ao agrado das elites. Outro fator crucial para a
determinação das caraterísticas que se desenvolveram em cada cidade
balneária foi a disputa pelo domínio desses locais por três frações de capital: o
capital local de grande porte; proprietários de hotéis e lojas de luxo; o pequeno
capital local, proprietários de pensões e lojas simples, e os grandes capitais
externos, de empresas com capacidade de promover grandes investimentos.
Villaça (2001), sem abordar especificamente a questão do turismo, destaca a
atratividade que a orla apresenta sobre altas camadas sociais e seu potencial
como indutora da urbanização. Esse processo se daria, em especial, pelo
interesse do mercado imobiliário em lançar novas terras para as altas classes,
antes mesmo da realização de investimentos em infraestrutura, que poderiam
ser conquistados através da influência desse grupo sobre o Estado.
A participação do mercado imobiliário parece ser uma constante no processo
de desenvolvimento dos espaços turísticos, especialmente através do
atendimento à demanda solvável constituída pelas altas classes. Esses
agentes aparentemente conduzem ou são os principais responsáveis pelas
transformações que se processam na paisagem, tanto pelo seu potencial de
construção e acesso à tecnologia quanto pela influência que exercem sobre o
Estado para a obtenção de infraestrutura, visto que indivíduos de classes mais
baixas não teriam as mesmas facilidades e possibilidades de fixarem suas
moradias, por exemplo, em locais com condições pouco favoráveis de
implantação, como as áreas arenosas de orla, ou o fariam em condições
precárias.
A relação entre mercado imobiliário e turismo faz atentar, novamente, para a
questão dos impactos da atividade sobre a sociedade local, pois, apesar da
inegável

relevância

econômica

do

turismo,

é

necessário

que

seu

desenvolvimento seja acompanhado para uma distribuição mais igualitária dos
seus ônus e bônus e da promoção de um desenvolvimento socioespacial34.
Mesmo dentro da comunidade local, os grupos sociais se distinguem e sua
34

O conceito de desenvolvimento socioespacial aqui utilizado vem de Souza (1997):
“Compreendido como um processo de superação de problemas e conquistas de condições
(culturais, técnico-tecnológicas, político-institucionais, espaço-territoriais) propiciadoras de
maior felicidade individual e coletiva, o desenvolvimento exige a consideração simultânea das
diversas dimensões constituintes das relações sociais (cultura, economia, política) e, também,
do espaço natural e social.” (SOUZA, 1997, p.19).
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relação com o turismo pode realizar-se de maneiras muito diferentes, com
grupos lucrando com um tipo de turismo predatório, como o capital imobiliário
ou o mercado de prostituição infantil em algumas cidades; enquanto outros
grupos são prejudicados, podendo ter seu acesso aos recursos e garantia de
sobrevivência negada (SOUZA, 1997).
Para Cammarata (2006), a prática social do turismo gera um sistema de
relações próprio que se materializa em uma sociedade particular, às vezes
artificial ou de fim-de-semana, onde se reconhecem problemas relativos a
exclusão e inclusão, assim como de mobilidade e integração social. Através da
materialização dos interesses dos distintos grupos sociais presentes na cidade
turística, tanto da população local quanto da população externa, é que se
constrói a paisagem urbana desses locais.
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3. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TORRES/RS
Este capítulo trata da aproximação e contextualização geral sobre o município
de Torres/RS. Em especial as suas questões urbanas, de sua ocupação inicial
ao crescimento, que foi acompanhado pelo desenvolvimento da atividade
turística, destacando os agentes que participaram da construção de sua
paisagem urbana e, em linhas gerais, as transformações pelas quais passou ao
longo dos anos.

3.1. Caracterização geral
Torres é um município do litoral norte do Rio Grande do Sul, localizado na
divisa entre este e o Estado de Santa Catarina, distante 193 km da capital riograndense, Porto Alegre, e 277 km da capital catarinense, Florianópolis.
Figura 3 - Localização do município de Torres relativa às capitais (Florianópolis/SC e
Porto Alegre/RS).

Fonte: adaptado de Google Maps.
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Os principiais acessos ao município se dão pelas rodovias BR-101 e ERS-389
(conhecida como Estrada do Mar). Torres possui aproximadamente 39.425
habitantes, distribuídos em uma área de 160,6 km² (FEE, 2018). Em 2010, o
município apresentava um IDHM de 0,762, considerado como alto (PNUD;
IPEA; FJP, 2018), e um PIB per capita, em 2015, de R$ 26.349,96 (FEE, 2018).
A economia do município tem como base principal o desenvolvimento da
atividade turística. O terceiro setor, vinculado à prestação de serviços ao
turismo, é responsável por movimentar aproximadamente 77% do total do
produto interno bruto (valor adicionado) do município, percentual significativo
frente à movimentação gerada por outros setores da economia, conforme se
observa no Gráfico 1.
Gráfico 1 - Produto Interno Bruto (Valor Adicionado) Torres/RS.

Fonte: extraído de IBGE, 2017.

As belezas naturais de Torres contribuíram para que a cidade se consolidasse
como destino turístico, especialmente as formações rochosas à beira-mar, que
lhe conferem o nome e a diferenciam do restante da paisagem litorânea no
estado. As três torres basálticas, Torre Norte (Morro do Farol), Torre do Meio e
Torre Sul, são importantes atrativos turísticos, juntamente com as praias, que
se distribuem ao longo de aproximadamente 16 km de orla, sendo as seis mais
conhecidas e utilizadas pelo turismo: Praia dos Molhes, Praia Grande, Prainha,
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Praia da Cal, Praia da Guarita e Praia da Itapeva, além das praias situadas na
orla sul do município: Praia Estrela do Mar, Praia Real e Praia Paraíso, menos
conhecidas pelos turistas, mas importantes balneários de veraneio. Também
compõem os atrativos turísticos da cidade as áreas de preservação ambiental
dos Parques da Guarita e Itapeva, a Lagoa do Violão, a Ilha dos Lobos – única
ilha marítima do estado – o Rio Mampituba e a ponte pênsil, limite físico entre
os dois estados (Figura 4).
Figura 4 - Principais Pontos Turísticos da Cidade de Torres/RS.

Fonte: elaborado pela autora.

A atividade turística ocasiona uma significativa flutuação populacional no
município, em especial nos meses de veraneio, quando este recebe um
representativo número de visitantes e moradores de temporada35. Conforme
estimativa realizada pela Fundação de Economia e Estatística (FEE), a
população flutuante em fevereiro de 2018 foi de 23.768 pessoas, um aumento
35

A temporada de veraneio compreende o período entre novembro e março, meses em que a
temperatura está mais elevada no Estado do Rio Grande do Sul. Geralmente, nesse período,
muitas pessoas que possuem uma segunda residência nos municípios litorâneos moram
temporariamente nessas cidades.
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de aproximadamente 60% em relação à sua população permanente (FEE,
2017). Segundo os dados da Sinopse do Censo 2010, dos 22.639 domicílios
particulares de Torres, 34% são domicílios particulares de uso ocasional36
relacionados à segunda residência37.

Figura 5 - Ocupação dos Domicílios Particulares no Município de Torres/RS.

Fonte: elaborado pela autora com base nos dados da Sinopse do Censo Demográfico 2010
(IBGE, 2011).

Em contexto regional, Torres se insere na Aglomeração Urbana do Litoral Norte
(AULINOR), região oficialmente instituída pela Lei Estadual nº 12.100, de 27 de
maio de 2004. A região possui uma população total de 284.046 habitantes
(IBGE,2011), sendo composta por 20 municípios, dos quais onze apresentam
faixa de orla – Torres, Arroio do Sal, Terra de Areia, Capão da Canoa, Xangrilá, Imbé, Tramandaí, Cidreira, Balneário Pinhal, Palmares do Sul e Osório – e
36

Para facilitar a compreensão do leitor, optou-se pela simplificação dos nomes das variáveis
da Sinopse do Censo 2010. Dessa forma: a) domicílios particulares permanentes não
ocupados de uso ocasional passa a chamar-se apenas de domicílios particulares de uso
ocasional; b) domicílios particulares permanentes ocupados é denominada no trabalho apenas
como domicílios particulares de uso permanente.
37
A segunda residência está relacionada à propriedade de um imóvel em outro município, que
não aquele em que o indivíduo possui residência permanente. Utilizado geralmente para fins de
lazer e recreação de seus proprietários, principalmente em períodos de férias, feriados e finsde-semana.
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nove não apresentam interface com o mar – Mampituba, Morrinhos do Sul,
Dom Pedro de Alcântara, Três Cachoeiras, Itati, Três Forquilhas, Maquiné,
Caraá e Capivari do Sul. A presença da faixa litorânea proporciona o
desenvolvimento

do

turismo

como

principal

atividade

econômica

na

aglomeração. Entretanto, a agricultura familiar e ecológica desponta como uma
atividade econômica relevante para os municípios que não possuem interface
com o mar.
Figura 6 - Municípios integrantes da AULINOR.

Fonte: Adaptado de METROPLAN, 2015.

Analisando a aglomeração através do REGIC38 (Região de Influência das
Cidades, 2007), observa-se a polarização da região por quatro municípios

38

Estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que tem como objetivo
estabelecer a hierarquia dos centros urbanos, a intensidade de relacionamento e a delimitação
das regiões de influência de cada um deles.
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classificados como Centros de Zona39 – Torres, Capão da Canoa, Tramandaí e
Osório – e sua influência e relevância para os municípios de seu entorno
imediato. Assim, a cidade de Torres, classificada como um Centro de Zona A,
juntamente com Osório, tem em sua zona de influência os municípios de Arroio
do Sal, Dom Pedro de Alcântara, Mampituba, Morrinhos do Sul, Três
Cachoeiras e Três Forquilhas.

3.2. A Construção da Paisagem em Torres
O território do atual município de Torres apresenta origem antiga. Encontramse referências desde fins do século XVIII40, em registros da Câmara de Laguna,
que relatam a existência de um posto de pedágio destinado à cobrança de
impostos sobre cargas e pessoas que realizavam a travessia entre Laguna e
Rio Grande. Esse pedágio esteve ativo por cerca de cem anos (RUSCHEL,
2004).
Ao mesmo tempo, as torres basálticas à beira-mar sempre foram um ponto
estratégico de observação do território. Dessa forma, no ano de 1777, foi
erguida uma pequena fortificação sobre a torre norte, chamada Forte de São
Diogo das Torres, com o objetivo de conter o avanço espanhol que havia
dominado a Ilha de Santa Catarina. No entanto, com a assinatura do armistício
entre portugueses e espanhóis, o forte foi abandonado. Pouco tempo depois,
próximo às ruínas do forte seria instalada a Guarda e Registro das Torres,
entregue

aos

cuidados

do

então

Sargento

Manoel

Ferreira

Porto

(posteriormente Alferes) no início do século XIX. Este fixou residência com sua
família nas proximidades da Guarda, entre a Lagoa do Violão e a Torre Norte,
por volta de 1803, sendo esses os primeiros habitantes de onde viria a se
desenvolver o núcleo urbano. No ano de 1815, em visita à localidade, D. José
Cândido Coutinho confere a autorização para a construção de uma capela, a
matriz São Domingos. A construção da mesma incentivou outros habitantes a

39

Cidades de menor porte com atuação restrita a sua área imediata que exercem funções de
gestão elementar.
40
Segundo Strohaecker (2007), a ocupação das porções mais continentais do território do
Litoral Norte do Rio Grande do Sul remonta ao século XVIII, quando foram doadas as primeiras
sesmarias às famílias açorianas que passaram a desenvolver atividades agropecuárias em
suas terras (STROHAECKER, 2007).
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construírem suas casas nas proximidades da capela e da casa da família
Ferreira Porto (RUSCHEL, 1996; 2004).
Outra figura importante para a consolidação do povoado de Torres foi a do
Brigadeiro Francisco de Paula Soares Gusmão, segundo comandante da
Guarda de Torres, então promovida a Presídio e Baluarte Ipiranga. Ele foi
responsável por melhorar os transportes na via litorânea, abrindo novas vias de
acesso e penetração a partir dos leitos dos rios, além de atrair a vinda de
colonos catarinenses e imigrantes alemães para a região, a fim de estimular a
agricultura e pecuária. Até a Guerra dos Farrapos, no ano de 1835, enquanto
durou sua administração, houve significativo crescimento econômico na
região41 (RUSCHEL, 1996). Pouco depois, no ano de 1837, o povoado foi
elevado a Freguesia de São Domingos das Torres, tornando-se município no
ano de 1890.
A vocação turística despontaria pouco mais tarde, por volta de 1910, quando,
por uma tendência a imitar os costumes europeus42, divulgam-se os banhos de
mar terapêuticos43. Os primeiros a aderir ao costume dos banhos na Praia de
Torres foram os “serranos” – oriundos de Vacaria, Bom Jesus, Lagoa
Vermelha, etc. – que desciam a encosta em caravanas de cavalos e mulas e
acampavam nas proximidades da praia ou se hospedavam nas pensões e
casas de família. Esses primeiros veranistas estabeleceram uma relação de

41

Até a chegada dos colonos alemães, fixados na região a partir de 1826 – especialmente nas
colônias de São Pedro de Alcântara e Três Forquilhas – a economia da região era baseada na
pecuária extensiva, praticada por estancieiros em terras mais continentais, devido às melhores
condições do solo. A produção da colônia e o escoamento de seu excedente para
comercialização acabaram com a hegemonia dos estancieiros (STROHAECKER, 2007).
42
A crença do poder de cura das águas do mar como tratamento para as mais diversas
enfermidades surgiu na Europa do século XVIII, tornando-se um costume entre os europeus.
Médicos prescreviam banhos de imersão e também que se bebesse a água salgada. A praia,
nesse período, era mais um local de “cura” do que de “prazer” (URRY, 1996). As viagens
destinadas à realização desses tratamentos, assim como a procura de melhores condições
climáticas, por motivos de saúde, levaram ao desenvolvimento de muitos balneários pelo
continente Europeu, em especial no Reino Unido. Nesses balneários, às acomodações em
estâncias e hotéis soma-se a produção de segundas residências, construídas para o desfrute
da temporada pelas abastadas famílias europeias. O hábito de passar temporadas em locais
de clima ameno deu origem ao conceito de vilegiatura (VARGAS, 2016).
43
Outras cidades do Litoral Norte do Rio Grande do Sul viram surgir os banhos de mar
terapêuticos no final do século XIX e início do século XX, época em que os espaços litorâneos
tinham pouca ou nenhuma infraestrutura, e a dificuldade de acesso não tornava a região
atrativa. No entanto, em 1921, com a instalação do sistema intermodal lacustre ferroviário,
ligando Palmares do Sul a Torres, e, posteriormente, com a inauguração da estrada RS-030
(1938), ligando Porto Alegre ao Balneário de Tramandaí, essa perspectiva de estagnação e
precariedade das infraestruturas começou a se modificar (STROHAECKER, 2007).
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proximidade, confraternização e cordialidade com os habitantes locais
(RUSCHEL, 2004).
A cidade inicialmente não apresentava estrutura para receber os visitantes que
lá iam ter seus banhos; assim, em 1915, foi criado o Balneário Picoral44 (Figura
7), que, além da sede, possuía um conjunto formado por 22 “casas de tábuas”
dispostas na forma de um quadrado (o que lhe rendeu a alcunha de
“Quadrado” do Picoral). Em seu centro ficavam as edificações destinadas às
instalações sanitárias e o salão de festas e refeições. Essas instalações eram
as mais modernas da cidade, visto que nas casas do município predominava o
uso de latrinas, mais conhecidas como “casinhas”. O abastecimento de água
nesse período era realizado através de latas trazidas de carinho de mão até o
hotel, já que Torres ainda não possuía um sistema hidráulico público.
Figura 7 - Hotel Balneário Picoral.

Fonte: Museu Histórico de Torres.

44

Seu proprietário, José Antônio Picoral, foi um dos pioneiros e incentivadores do
desenvolvimento do turismo na cidade. Residente em Porto Alegre, Picoral atuava como uma
espécie de cônsul a divulgar a cidade de Torres e sua produção de mercadorias agrícolas para
homens do comércio e da política na capital do Estado, fazendo o intermédio entre estes e as
lideranças da comunidade local (RUSCHEL, 2004). Posteriormente, viriam a surgir outros
hotéis, como o Farol e o Sartori, assim como as casas particulares de veraneio.
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O hábito dos banhos de mar e do veraneio parece ter impulsionado o
crescimento do núcleo urbano. Ruschel (2004), em suas crônicas, descreve
através de relatos da época a paisagem urbana da cidade de Torres na década
de 1920, quando a mesma já possuía onze ruas e três praças, limpas e
alinhadas, mas não arborizadas, pela dificuldade do plantio em solo próximo
à orla. A iluminação durante o ano se dava através de querosene; já no verão
era fornecida energia elétrica pelo proprietário do hotel Balneário Picoral.
Torres possuía, então, 260 prédios e 400 habitantes, sendo que 100 prédios
(em grande parte chalés) eram de propriedade de veranistas que os habitavam
somente no verão. Fora do núcleo principal, situado nos arredores da Rua Júlio
de Castilhos, havia alguns prédios isolados, na Ronda (hoje centro), No
Potreiro ou Sede (próximo ao Rio Mampituba) e no “rancho da cal” (hoje Praia
da Cal). Sobre a tipologia das construções nesse período, Ruschel (2004)
descreve as edificações situadas à Rua Júlio de Castilhos45 (Figura 8):

As casas eram quase todas de duas águas, com beirais que
derramavam sobre o passeio. Poucas de madeira, a maioria de pedras
e tijolos, rejuntadas de barro e cal de sambaquis. Só havia dois
sobrados (nº 6 e 8). As casas do lado oeste (á direita) eram mais
numerosas e ficavam ao nível da rua, mas seus fundos eram altos e
requeriam escadas para descer aos quintais. As do outro lado estavam
sobre um barranco. [...] O leito da rua não era pavimentado;
transformava-se em lodaçal quando chovia. Uma estreita calçada de
pedras garantia o trânsito de pessoas junto às casas do oeste.
(RUSCHEL, 2004, p.191).

Na década de 1930, Torres já era um destino caro às elites gaúchas; lá
veraneava a burguesia de Porto Alegre, São Leopoldo, Novo Hamburgo, etc.,
um perfil diferenciado dos primeiros veranistas, os “serranos”. Os hotéis da
cidade geraram um novo tipo de veraneio, com conforto e mordomias. A
45

Antes mesmo do povoamento, já existia o traçado da Rua Júlio de Castilhos, antigo caminho
indígena e passagem natural dos viajantes que faziam o percurso de Laguna a Rio Grande.
Ainda no século XIX a antiga trilha começou a ser desmatada, inicialmente para a obtenção da
madeira para a construção de casas e depois para outras atividades como o abastecimento de
uma olaria e uma fábrica de cal que se instalaram no sopé da Torre do Meio. O desmatamento
dessa área liberou as dunas da Praia da Cal por volta dos anos 1910 e 1920, que começaram
a adentrar o banhado e migrar para norte, por trás do Morro do Farol, impulsionadas pelo vento
sul. Assim, na década de 1930, a administração precisava manter um serviço frequente de
remoção de areia com carrinhos de mão. Na década de 1940, o problema foi transferido ao
Estado através do Serviço de Fixação de Dunas: os funcionários da Secretaria da Agricultura
faziam cercas de tiriricas, além do plantio de acácias e eucaliptos. O plantio dessas árvores
fixou as dunas, e, a partir de 1950, foi possível arruar e lotear a área do bairro Praia da Cal
durante as administrações de Severiano Rodrigues da Silva e Moysés Camillo de Farias
(RUSCHEL, 2004).
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dificuldade de acesso à Praia de Torres acabou por privilegiar a vinda de
famílias abastadas, que possuíam condições de usufruí-la (RUSCHEL, 2004).
Esse novo grupo de veranistas possuía hábitos muito diferentes da
comunidade local, o que determinava certo distanciamento entre os grupos,
incluindo o limite físico entre eles, onde os veranistas ocupavam os chalés da
parte alta, e os habitantes locais, as velhas casas de baixo. Os hábitos que
desenvolviam durante a temporada também os diferenciavam, visto que os
veranistas vinham para descansar, passear e usufruir, enquanto os moradores
locais trabalhavam em servi-los, prestando serviços domésticos, trabalhado
como babás, camareiras, garçons, carreteiros de piqueniques, entre outras
funções. A simplicidade da população local aliada ao alto índice de
analfabetismo entre os habitantes, contribuíam para que a população externa
(veranistas) olhasse os locais com superioridade (RUSCHEL, 2004).
Figura 8 - Rua Júlio de Castilhos- foto do ano 1920.

Fonte: Museu Histórico de Torres.

O afastamento social, por certo, não se dava entre todas as famílias de
veranistas e locais; algumas relações de amizade se estabeleceram, porém
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essas eram a exceção, a regra era o distanciamento. Nas palavras de Ruschel
(2004):

É certo que nem todos participavam desse distanciamento social.
Algumas pessoas e famílias que frequentavam Torres mantinham
excelentes e até íntimas relações com as famílias da vila: visitas
mútuas, cordialidade permanente, inclusive namoros. Porém, esta não
era a regra. Pelo contrário, a distância social costumava até ser
estimulada de parte a parte. Em certo momento, já na década de 1950,
quando também os torrenses apreciavam os banhos de mar, houve
quem propusesse um meio de isolar um pedaço selecionado de praia
para o uso exclusivo dos veranistas [...] Em determinado período, a
praia da Guarita serviu na prática a esse propósito: ali se refugiava a
“gente fina” (RUSCHEL, 2004, p.407).
Figura 9 - Torres dos anos 1920 a 1950 – perímetro urbano e principais vias.

Fonte: Adaptado de CHAIEB ET AL, 1996.

Dessa forma, alguns desses ilustres veranistas reuniram-se no ano de 1936,
em prol da praia de Torres para criar a SAPT (Sociedade dos Amigos da Praia
de Torres). Conforme ata apresentada em livro de memórias dessa sociedade,
na ocasião de seus 60 anos:

Fazendo uso da palavra, o Dr. Ennio Marsiaj expôs aos presentes o
motivo da reunião, expressando o ardente desejo manifestado pela
maioria dos veranistas desta praia no sentido de ser fundada pelos
mesmos uma sociedade que encampe e ampare, por todos os meio
legais ao seu alcance, as nobres iniciativas que visem o bem estar, o
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conforto e a segurança da população, promovendo, enfim, toda sorte
de melhoramentos materiais que sejam possíveis, mediante recursos
obteníveis sem grandes ônus para os contribuintes (CHAIEB ET AL.
1996, p.40).
Figura 10 - Imagem aérea do ano 1934.

Fonte: Adaptado de Museu Histórico de Torres.

A SAPT seria uma aliada da municipalidade na busca de solucionar os
problemas mais elementares da cidade e da população, visto que essa possuía
uma baixa capacidade fiscal, não possuindo os recursos necessários para a
implantação de serviços básicos. Essa situação é confirmada através do
relatório do projeto Torres Cidade Balnear46, de autoria do Engenheiro Otto
Albach, onde constatam: “A renda do município é deficiente. Torres, por suas
46

Entre fins da década de 1930 e início da década de 1940, o desenvolvimento dos balneários
marítimos passou a ser uma questão de interesse da Interventoria Estadual (é importante
ressaltar que esse período corresponde ao Estado Novo, uma fase autoritária, onde as
administrações, estaduais e municipais, não eram eleitas, mas sim nomeadas). No ano de
1940, foi publicado no estado o Decreto-lei nº 2, que estabelecia como atribuição do Estado a
prescrição e fiscalização das “condições gerais para a construção de vilas e cidades
balneárias”, cabendo ao Município o “detalhamento da organização, instalação e manutenção
dos serviços” (STROHAECKER, 2007, p.157). Nesse período foram desenvolvidos alguns
projetos de cidades e loteamentos balneários no Rio Grande do Sul, como os de Atlântida e de
Pinhal, de autoria do Engenheiro Ubatuba de Faria. Este, posteriormente, seria chefe do
Departamento de Balneários Marítimos (DBM), criado em 1942 e vinculado ao Departamento
Estadual de Saúde, destacando o cunho sanitarista que se dava à questão urbana à época
(STROHAECKER, 2007).
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próprias forças, não poderá sair daquilo que atualmente é – um lugarejo”
(ALBACH, 1940, p.1). Dessa forma, a proposta, elaborada em 1940 pela
Diretoria de Saneamento e Urbanismo, sugeria a transferência da sede do
município para outro local, a fim de que o Estado assumisse a administração
do balneário de Torres. O projeto foi assim realizado com a finalidade de
demonstrar a viabilidade de tal feito, inclusive apresentando a estimativa de
gastos para a sua implantação e propostas para a gestão posterior do
balneário.
Nas pranchas que apresentam a proposta do traçado para a ampliação do
núcleo urbano tradicional, que seria mantido, vemos o desenho detalhado do
loteamento, com a numeração de quadras e lotes, assim como a destinação de
seu uso. A expansão seria realizada através de um sistema de zonas, para as
quais eram previstas as densidades populacionais. Assim, o loteamento em
seu conjunto alcançaria a totalidade de sete mil habitantes, número que, se
considerada a capacidade estimada de atendimento dos hotéis, poderia chegar
a 10 mil. Essa estimativa previa um aumento de, aproximadamente, sete vezes
a população da cidade da época, que possuía 1540 habitantes; porém nas
palavras do relatório, esse dimensionamento era o adequado para “tornar
Torres uma praia moderna com todos os requisitos de um balneário sulamericano capaz de atrair a frequencia de turistas dos paizes vizinhos”
(ALBACH, 1940, p.8).
Além da previsão da densidade populacional, os terrenos do loteamento eram
classificados conforme sua faixa de preço. Dessa forma, os de primeira classe,
próximos à orla, seriam os de “preço alto”; já os de segunda e terceira classe
eram destinados ao nível médio e baixo, na medida em que se afastavam da
praia (Figura 11). Segundo o relatório, havia a consciência de que a
valorização dos terrenos, e consequentemente da zona histórica, acabaria por
deslocar a população permanente em direção à área de terrenos de preço
baixo. Assim, mesmo que a sede do município não fosse transferida, a
população permanente seria afastada da orla:

Com o desenvolvimento da cidade balnear, haverá uma valorização
dos prédios e terrenos na parte antiga da cidade, e como é natural,
tambem um deslocamento da população permanente, para as zonas
dos terrenos de baixo custo (ALBACH, 1940, p.10).
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O projeto ainda previa a localização de uma série de equipamentos urbanos e
espaços destinados ao funcionamento da cidade, como: chácaras e matadouro
para o seu abastecimento, áreas de camping e colônia de férias, postos de
gasolina, estádio, colégio (que já estava em construção), além de ruas e
espaços destinados ao comércio e a indústria. Uma das propostas centrais do
projeto era a construção do hotel-cassino, que ficaria situado na área do
“quadrado do Picoral”, tida como a localização mais adequada à atividade.
Assim, no relatório, é sugerida a desapropriação e demolição das construções
presentes na área, o que de fato ocorreu, segundo Ruschel (2004), ainda no
ano de 1940. Entretanto, apesar desse acontecimento, o hotel-cassino não foi
construído e conforme é possível observar hoje, o projeto não foi implantado47.
Figura 11 - Zoneamento e Loteamento - Projeto Torres Cidade Balnear.

Fonte: Adaptado de ALBACH, 1940.

No entanto, mesmo sem a concretização do projeto, nos anos posteriores a
1940 o Estado promoveu as infraestruturas de abastecimento por redes de
energia elétrica e água, assim como a melhoria das estradas de acesso ao
município. A SAPT auxiliou as ações nesse sentido, intermediando, através de
47

Não temos conhecimento a respeito da tramitação do projeto nos órgãos superiores e seus
desdobramentos, o que deve ser objeto de investigações posteriores à elaboração dessa
dissertação.
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seus sócios, as conquistas dessas infraestruturas, além de ter promovido, por
sua iniciativa, alguns serviços prestados durante a temporada, como
assistência médica e o posto de salvamento da praia. Ainda por sugestão da
SAPT, a Prefeitura Municipal iniciou a cobrança de um importo chamado Taxa
Balnear, com o objetivo de auxiliar o custeio das obras realizadas na cidade;
recolhido apenas entre os veranistas (tanto dos hóspedes de hotéis e pensões
quanto os proprietários de casas no município) (CHAIEB ET AL. 1996). A SAPT
também exerceu certo monopólio da praia de banho através da instalação de
seus toldos à beira-mar e da construção do Bar Abrigo, sua primeira
construção no município, exclusivos para uso de seus sócios (situados onde
hoje é a Praia Grande) (Figura 12) (FLORES, 2010).
Figura 12 - Toldos da SAPT à beira mar e Bar Abrigo (à esquerda)

Fonte: Museu Histórico de Torres.

Na década de 1950, a SAPT já estava consolidada, através de sua
participação, como um importante agente a influir nas decisões sobre os
destinos do município, especialmente as relativas ao desenvolvimento do
turismo (FLORES, 2010). As obras, além do Bar Abrigo, continuavam, e,
segundo Chaieb et al. (1996), em 1949 já estavam construídos, mas não
acabados, parte da sede social e quatorze apartamentos no “Edifício Amigos
de Torres”, propriedade da SAPT, como fruto da Gestão de Plínio Kroeff à
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frente da Sociedade. Coube à gestão posterior, de Arno Albert, a conclusão do
mesmo, assim como a construção do Grande Hotel Torres, muito sonhado
pelos membros da SAPT e concluído no ano de 1953, um hotel que satisfazia
“todos os requisitos de um estabelecimento modelo, equiparável aos melhores
do Continente” (CHAIEB ET AL. 1996, p.57).
Figura 13 - Sede da SAPT destacava-se na paisagem na década de 1950

Fonte: Museu Histórico de Torres.

Ainda na década de 1950, foram realizadas melhorias nos pontos turísticos do
município, como a colocação de bancos de concreto na torre norte (Morro do
Farol) e acesso às furnas na torre do meio (Morro das Furnas), assim como
melhorias em alguns serviços básicos, como saneamento, água e energia
elétrica, especialmente durante a temporada de veraneio, além dos
investimentos do aeroporto (FLORES, 2010).
Na década de 1960 ocorreria a transferência do cemitério municipal, até então
localizado na torre norte, para as margens da BR-101, assim como o início da
desapropriação da área da Praia da Guarita, ao sul do perímetro urbano, para
a implantação de um parque estadual, idealizado pelo ambientalista José
Lutzemberger, que viria a se concretizar na década de 1970 (FLORES, 2010).
Nesse período, Torres se concentrava no eixo da Av. XV de Novembro, Barão
do Rio Branco (principal acesso à cidade), Prainha, Praia da Cal e na Ronda,
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sendo que algumas casas de veranistas começavam a ser construídas nas
“areias”, próximas à área central da cidade (CHAIEB ET AL. 1996).
Figura 14 - Avenida Barão do Rio Branco 1960

Fonte: Museu Histórico de Torres.

A sede da SAPT, localizada no centro da cidade, já não servia completamente
ao quadro de sócios, que havia aumentado; assim, era necessário ampliar os
espaços, além de atender às exigências dos mais jovens, que pediam
estruturas para a prática de esportes. Nesse período, a SAPT recebe a doação
de um terreno próximo ao Rio Mampituba, da Cia Predial Agrícola, proprietária
de terras na área (CHAIEB ET AL. 1996).
Segundo Chaieb et al. (1996), a construção da nova sede da Sociedade teve
início no ano de 1963. Os recursos para a sua construção deveriam vir da
venda de títulos para novos sócios que quisessem frequentá-la; porém, a
distância a que a mesma ficava das casas da maioria dos veranistas, próximas
ao centro, desestimulou a venda dos títulos e a obtenção de capital para a
conclusão da obra.
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Figura 15 - Vista da Prainha em direção à barra do Rio Mampituba (década de 1960).

Fonte: Museu Histórico de Torres.

Na década de 1960, quando tiveram início as obras da nova sede da SAPT, a
barra do Rio Mampituba também não havia sido retificada. A Sociedade mais
uma vez teria participação na conquista dessa obra de infraestrutura para o
município, ao entregar, em 1967, ao então Ministro de Transportes do Brasil,
Mário Andreazza, um memorial descritivo, mostrando os benefícios que a obra
traria a Torres (RS) e a São João do Sul (SC), quando o Ministro veio realizar
uma visita de inspeção às obras da BR-101 e foi recepcionado no canteiro de
obras da nova sede da SAPT. Nos anos que se seguiram, a Prefeitura
Municipal se juntou à SAPT na busca por viabilizar a obra. Passados seis anos
da visita de Andreazza, em 1973, a retificação do leito do rio estava concluída
(CHAIEB ET AL. 1996).
Os veranistas, especialmente através da SAPT, foram importantes agentes na
construção da paisagem de Torres. Seja pelo intermédio junto aos órgãos
competentes, estaduais ou federais, para a construção ou melhoria das
infraestruturas locais, ou pela assistência prestada à população local, em
especial nas temporadas de veraneio. Suas ações, no entanto, nem sempre
foram vistas como benéficas pela população local, e seus interesses por vezes
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divergiram, gerando conflitos entre os grupos, assim como internamente entre
seus membros.
Figura 16 - Barra do Rio Mampituba antes e após a retificação (fins da década de 1960 e
início da década de 1970).

Fonte: Acervo Museu da SAPT.

Na década de 1960 ocorreram alguns desses conflitos, ocasionados
especialmente pelas inovações implantadas na cidade nesse período. Entre
eles, Chaieb et al. (1996) relata a chegada do sinal de televisão, no ano de
1964, através da instalação de uma estação retransmissora implantada no
Morro do Farol. A obtenção de recursos para sua instalação, assim como para
a compra dos primeiros aparelhos televisores, partiram da iniciativa da SAPT
em promover uma rifa a ser vendida tanto para os veranistas quanto para a
população local, cujos prêmios seriam esses aparelhos. Essa iniciativa muito
agradou os moradores locais, porém dividiu a opinião dos sócios da SAPT,
entre os entusiastas da inovação e aqueles contrários à iniciativa por
considerar que os televisores perturbariam o veraneio (CHAIEB ET AL. 1996).
A chegada do primeiro supermercado à cidade também levou ao conflito os
comerciantes locais e os veranistas, o que, para Flores (2010), demostra de
forma emblemática a disputa entre a elite local e os “amigos da praia”. A
instalação do Supermercado Real no município foi estimulada pelo então
presidente da SAPT, Ivo Rizzo, ao tentar resolver uma queixa dos veranistas,
que se sentiam incomodados com a precariedade dos armazéns locais, e que,
por esse motivo, viam-se obrigados a trazer suas compras desde Porto Alegre.
Assim, depois da insistência de Rizzo junto ao presidente do mercado, o
mesmo veio a se instalar na cidade, apesar da grande resistência por parte dos
comerciantes locais, que não concordavam com o fato (CHAIEB ET AL. 1996).
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Em fins da década de 1960, foi realizada a instalação dos primeiros telefones
na cidade, para fins comerciais e residenciais. Na ocasião da implantação do
serviço, o município recebeu 200 linhas telefônicas, das quais 100 destinavamse preferencialmente a veranistas e 100 ao restante dos moradores (CHAIEB
ET AL. 1996). Essa passagem histórica, apesar de não ter gerado conflito entre
os grupos externos e locais, ajuda a demonstrar a divisão entre os mesmos,
que, embora velada, aparentemente foi uma constante nas relações sociais
desenvolvidas no município ao longo dos anos.
Essa diferenciação entre os grupos se expressa também nas suas localizações
sobre o território da cidade e nas formas construídas por tais grupos. Assim, a
percepção já existente na década de 1930, relatada por Ruschel (2004), sobre
os veranistas e seus chalés da parte alta e os moradores locais com suas
casas da parte baixa, parece se consolidar ao longo dos anos na paisagem do
município. A ocupação da faixa de orla pelos veranistas, aliada à economia
movida pelo turismo e à verticalização da cidade, expandem a malha urbana
(FLORES, 2010) e modificam sua paisagem.
Na década de 1960, era crescente o número de construções voltadas ao
turismo de veraneio, a segunda residência. Surgiam também na paisagem
urbana alguns edifícios, que representavam uma inovação tecnológica para
esse período no município. Em vista do crescimento urbano e do aumento das
construções, foi criada nesse período a Lei 728/6248. Os reflexos dessa lei na
paisagem da cidade são analisados no Capítulo 4.
A década de 1970 viria acompanhada de mudanças no perfil do turismo
desenvolvido no município, reflexo da economia e de uma série de políticas e
ações a nível nacional. A recém-criada EMBRATUR49 (Empresa Brasileira de
Turismo), em 1966, estabelecia uma política nacional para o turismo,
buscando, sobretudo, a atração de turistas estrangeiros. No Rio Grande do Sul
foram criadas, pouco depois, em 1972, a SETUR (Secretaria de Turismo do Rio
Grande do Sul) e a CRTUR (Companhia Rio-grandense de Turismo), empresas
públicas responsáveis pelo fomento, apoio e desenvolvimento das atividades
turísticas no Estado (GRACIANO, 2004).

48

Regulamento para Construções na Área Urbana - Lei nº 728 de 04/12/1962.
Anteriormente a sigla EMBRATUR representava Empresa Brasileira de Turismo, atualmente
a sigla equivale a Instituto Brasileiro de Turismo.

49
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Assim, na década de 1970, os turistas estrangeiros começaram a chegar a
Torres, trazendo um grande incremento à arrecadação do setor terciário,
relacionado à atividade turística, que viria a se estabelecer como a base
econômica do município nas décadas posteriores. O atendimento aos turistas
estrangeiros passou a ser prioridade para os comerciantes e empreendedores
locais, pois os mesmos garantiam uma maior lucratividade aos negócios, visto
que os pagamentos em moeda nacional não se equiparavam aos realizados
em moeda estrangeira, mais valorizada no período. Aos poucos, os turistas
internos foram sendo preteridos da cidade. Da mesma forma, o crescente fluxo
de turistas estrangeiros incomodou os veranistas que possuíam casas de
segunda residência em Torres, levando muitos a optar por outras praias a partir
dos anos 1980 (GRACIANO, 2004).
A conclusão da BR-290 (conhecida como Freeway) no ano de 1973 facilitou a
vinda de um número ainda maior de uruguaios e argentinos à cidade,
impulsionando o mercado da construção civil no município. Na década de
1970, foram construídos novos hotéis em Torres (Hotéis Dunas, Alfred, São
Paulo, etc.), adaptados às novas exigências do turismo internacional. O volume
de metros quadrados construídos com edificações residenciais multifamilares
no ano de 1973 representou um acréscimo de 884% em relação aos anos
anteriores (GRACIANO, 2004).
A década de 1980 também seria próspera para o desenvolvimento do turismo,
com comerciantes, hoteleiros, corretores de imóveis, construtoras, etc.,
obtendo grande lucro com a atividade. Entretanto, o ritmo de crescimento
desse período, ocasionado pelo grande fluxo de capital que circulava na
cidade, beneficiou não só os empresários da construção civil, mas também
construtores clandestinos ou posseiros. Foram anos de grande crescimento
urbano e de expansão em duas frentes: verticalmente, através da continuidade
nos processos de construção de novas e modernas edificações, especialmente
na zona central da cidade; e horizontalmente, através do surgimento de sete
novos bairros na cidade (GRACIANO, 2004).
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Figura 17 - Vista aérea desde o mar - Década de 1970.

Fonte: Museu Histórico de Torres.
Figura 18 - Vista aérea desde a Lagoa do Violão- Década de 1970.

Fonte: Museu Histórico de Torres.

A expansão horizontal da cidade decorreu em grande parte como
consequência da expansão vertical da mesma. Segundo Graciano (2004),
quanto mais obras destinadas ao atendimento da demanda turística se
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realizavam

na
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edifícios

multifamilares),

mais

trabalhadores da construção civil eram atraídos para o município. Esses
trabalhadores vinham, especialmente, de municípios próximos a Torres e,
acreditando no progresso da construção civil na cidade, aqui se estabeleciam.
Sem condições financeiras de acesso à área central, se tornaram os principais
responsáveis pela ocupação das áreas periféricas da cidade. Assim, entre as
décadas de 1970 e 1980, formaram-se novos bairros, irregulares ou não, que
paulatinamente foram se consolidando, tais como: Igra, Stan, Predial, Getúlio
Vargas, Curtume, São Francisco e São Jorge (GRACIANO, 2004).
Na primeira metade da década de 1990, Torres ainda seguiria o ritmo de
desenvolvimento urbano e turístico das décadas anteriores, porém enfrentaria
sua mais grave crise na segunda metade dos anos 1990. A dependência
econômica, quase exclusiva, da arrecadação gerada pela atividade turística no
município, aliada ao modelo de turismo voltado quase em sua totalidade à
recepção de estrangeiros, fez com que o município fosse impactado
diretamente pela crise política e econômica que atingiu a Argentina em 1995;
um período de recessão que ocasionou uma queda drástica dos turistas dessa
nacionalidade (GRACIANO, 2004).
No entanto, não somente a crise da Argentina e a retirada gradual do turista
estrangeiro contribuíram para que a atividade turística apresentasse um
desempenho inferior à década de 1980. Segundo o entrevistado T6, a falta de
investimentos, tanto do setor privado (melhorias na rede de hotéis e
restaurantes) quanto do setor público (melhorias urbanas e ampliação da
divulgação de Torres como destino turístico50), contribuíram para o declínio
visto a partir da segunda década de 1990.
A construção civil também foi impactada: a produção de casas e edifícios
começou a apresentar indícios de declínio no ano de 1994, perspectiva que se
consolidaria em 1995 (GRACIANO, 2004), ano em que foi aprovado o primeiro
Plano Diretor de Torres (Lei 2902/1995), fator apontado por Graciano (2004)
como responsável por reduzir o crescimento da indústria da construção civil em
50

A divulgação da cidade como destino turístico nas mídias (anúncios em televisão, jornal,
internet), assim como o empenho em cativar o visitante, tornaram-se ainda mais importantes a
partir da década de 1980, quando se ampliaram as gamas de destinos turísticos e as
facilidades para as realizações de viagens, especialmente conforme cita o entrevistado T6,
para a aquisição de passagens aéreas.
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Torres. Segundo a autora, tratava-se de um plano necessário para ordenar a
expansão urbana, mas que terminou por afastar da cidade, naquele momento,
algumas construtoras e empreiteiras, que não consideravam as novas normas
urbanísticas – índices de aproveitamento, recuos laterais e frontais, limite de
altura – atrativas. Entretanto, como veremos em mais detalhes no Capítulo 4,
não apenas o Plano Diretor impactou a construção civil a partir desse ano,
como também a Ação Civil Pública, movida pelo Ministério Público Federal, que
tramitou de 1996 a 2004 e que apresenta desdobramentos até hoje.
A crise do turismo e da construção civil na segunda metade da década de 1990
afetou

comerciantes,

construtores,

hoteleiros,

etc.,

gerando

grande

desemprego na cidade, cuja população dependia estritamente desse ciclo
econômico desencadeado pelo turismo. Nesse período, aumentaram ainda
mais as migrações para os bairros periféricos da cidade, onde o custo de vida
fosse mais baixo ou nulo. É desse período a ocupação irregular do Riacho
Doce, uma área de dunas, ambientalmente frágil, próxima aos Parques
Estaduais da Guarita e Itapeva. (GRACIANO, 2004) Porém, apesar das
consequências para o desempenho econômico e social do município, a
atividade turística não foi reestruturada, conforme aponta o entrevistado T6,
continuando a depender do que ele define como “turismo espontâneo” (sem
planejamento por parte da administração).
No entanto, sem o devido planejamento de recuperação e expansão do turismo
no município, o mesmo apresentou muitas variações desde a década de 2000,
de acordo com o desempenho da economia nacional e com a valorização da
moeda brasileira frente ao dólar americano, conforme relata o entrevistado T6:

O dólar dá aquela baixada, e ai as pessoas já começam a pensar em
viajar para outros lugares. E quando o dólar aumenta se instala a
crise e as pessoas querem vim para cá, porque dai a nossa moeda
desvaloriza. (Entrevistado T6)

As mesmas condições econômicas que podem influenciar o mau desempenho
da atividade turística no município também beneficiaram o mercado da
construção civil, que acompanhou a retomada do crescimento e a expansão da
economia brasileira, especialmente entre os anos de 2003 e 2012. A falta de
estruturação dos negócios do turismo, aliada à boa economia, fez com que a
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construção civil se mostrasse um negócio ainda mais atrativo para os
construtores e incorporadores locais, que ampliaram a sua participação no
mercado nessa época.
Nas últimas décadas, segundo o entrevistado T6, houve um crescimento maior
da construção civil em relação à produção de segundas residências ou mesmo
ao atendimento da demanda de pessoas que vieram morar na praia51 (fugindo
da violência de cidades maiores, como Porto Alegre) do que em relação a
obras relacionadas ao turismo (como novas construções ou reformas de
ampliação em hotéis e restaurantes). Ainda segundo o entrevistado, Torres
continuou privilegiando o veraneio ao turismo através da construção civil, o que
movimenta a longo prazo uma área mais restrita da economia, visto que as
pessoas que possuem um imóvel na cidade tendem a consumir em menos
setores que os turistas.
Neste capítulo vimos a contextualização geral do processo de construção da
paisagem de Torres, desde a formação de seu núcleo urbano até os dias
atuais, especialmente através da apresentação dos agentes que participaram
deste processo. Histórias que comporiam, segundo Pisón (2007), a estrutura
não visível da paisagem, responsável pelas suas modificações. Assim, o
Capítulo 4 aborda essas questões apenas de maneira complementar, sendo
destinado, principalmente, à compreensão das transformações pelas quais
passaram as estruturas visíveis da paisagem (as suas formas), enfocando no
processo de verticalização das edificações multifamiliares e a sua relação com
a legislação urbana do período, relacionadas às ações do Estado.

51

Segundo dados dos Censos Demográficos de 2000 e 2010, a população de Torres
aumentou de 30.880 habitantes (2000) para 34.656 habitantes (2010).
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4. A VERTICALIZAÇÃO DA PAISAGEM
As edificações multifamiliares verticalizadas marcam a paisagem urbana do
município de Torres atualmente. Neste capítulo, trataremos do processo
histórico da formação dessa paisagem sob o viés da ação do Estado ao
regulamentar o uso e a ocupação do solo através da legislação urbana
municipal.
A análise partiu do exame da legislação urbana, no qual foram identificadas as
alterações, acréscimos ou retirada de dispositivos que poderiam ocasionar a
modificação do perfil de alturas na cidade. Assim, foram determinadas quatro
fases de análise, marcadas pela sanção das leis em que se inserem os
dispositivos identificados.
Dessa forma, a Primeira Fase relaciona-se com a aprovação da Lei 728/1962
(o primeiro regramento a estabelecer um zoneamento com regime urbanístico a
ser aplicado); a Segunda vincula-se com a Lei 2265/1987 (determinação de
uma altura máxima para certa zona da cidade e redução de seu índice de
aproveitamento); a Terceira, com a Lei 2902/1995 (primeiro Plano Diretor do
município); e, finalmente, a Quarta Fase relaciona-se à Lei 3135/1997 (primeira
alteração aos quadros do regime urbanístico do Plano Diretor e retirada das
alturas máximas para a maioria das zonas). As paisagens resultantes em cada
fase, fruto da aplicação dessas leis sobre as construções, em especial as
edificações multifamilares, são apresentadas nesse capítulo.

4.1. A Legislação Urbana Municipal e as Alturas Construídas
Como já apontado no capítulo anterior desta dissertação, o crescimento urbano
de Torres está relacionado com o desenvolvimento do turismo no município.
Essa caraterística determinou desde o princípio, uma valorização das áreas
próximas à orla para a construção de edificações destinadas especialmente ao
veraneio. Chalés de madeira e casas de alvenaria destinados a esse fim foram
implantados paulatinamente junto ao núcleo urbano inicial, nas proximidades
da Igreja São Domingos. Em uma área usualmente chamada no período de
Zona Alta. Ao mesmo tempo, na Zona Baixa da cidade se concentravam as
edificações de madeira, destinadas à moradia da população local, área que
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possivelmente escolhiam por ser mais bem abrigada das intempéries,
especialmente durante o inverno. O mapa apresentado na Figura 19 demonstra
as diferenças tipológicas e locacionais dessas edificações, que configuravam a
paisagem urbana do ano de 1940. Nele podemos ver a concentração de
“prédios de material” na Zona Alta da Cidade, não se encontrando edificações
desse tipo na Zona Baixa, onde havia apenas “prédios de madeira”.

Figura 19 - Mapa de Torres: 1940.

Fonte: SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E HABITAÇÃO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL, 2017. Adaptado pela autora.

Na década de 1940, o núcleo urbano apresentava pequenas proporções, mas
seu desenvolvimento e transformação eram visíveis. Se observarmos as fotos
da atual Rua José A. Picoral (Figura 20) entre os anos 1940 e 1950, veremos o
aparecimento de alguns sobrados, as melhorias no leito da rua e o surgimento
de dois edifícios: o Anexo do Farol Hotel (com quatro pavimentos) e o Edifício
Amigos de Torres (primeiros três pavimentos)52. Ao que as imagens indicam,
Torres passava por um período de expansão de novas construções de padrões
tipológicos diversos.
52

O Edifício Amigos de Torres foi ampliado e suas obras concluídas durante a década de 1950.
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Figura 20 - Fotos da Rua José A. Picoral: 1940 a 1950.

Fonte: Museu Histórico de Torres. Adaptado pela autora.

É do final da década de 1940 a primeira legislação de que temos conhecimento
sobre a regulamentação das construções no município. O Código de Posturas,
Lei 51 de 1949, aprovado na gestão do Prefeito Severiano Rodrigues da Silva
(1947-1951), era composto por 29 partes (livros) que regulamentavam uma
variedade de temas urbanos, sendo o Livro III destinado aos assuntos
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referentes à aprovação e construção de edificações. Segundo o “Art. 56º Nenhuma construção, reconstrução, aumento, reforma ou demolição será
iniciada nas zonas urbana e suburbana sem prévia licença da Prefeitura”
(TORRES, 2016). Para isso era necessária a expedição de um “Alvará de
Alinhamento e Construção”, que estava condicionado ao cumprimento de todas
as exigências do Código de Posturas pela edificação a ser construída.
O Capítulo IX do Livro III do Código de Posturas versava sobre as construções
em madeira, fazendo, através do Art. 168, uma proibição a novas construções
desse material na Zona Alta da cidade em um dado perímetro (Figura 21).
Nessa área, as construções já existentes em madeira não poderiam ser
reconstruídas ou reformadas, devendo, em caso de ficarem em más condições,
ser declaradas como interditadas e demolidas. Essa determinação do Código
de Posturas parece evidenciar o desejo de renovação das construções e a
valorização desse perímetro, que, como dito anteriormente, tratava-se de área
destinada predominantemente a edificações voltadas ao público que vinha
veranear na cidade.
Figura 21 - Edificações aprovadas entre os anos de 1951 a 1962.

Fonte: Mapa Cadastral (2004). PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES, 2014. Adaptado pela
autora.
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Figura 22 - Edificações aprovadas entre os anos de 1951 e 1962. Em destaque nas
imagens: 1. Ed. Três Torres; 2. Ed. La Cigale; 3. Ed. Tatuíra; 4. Ed. Gaivota; 5. Ed. Miraguaia;
6. Ed. Lenore; 7. Ed. Caeté; 8. Ed. Santa Maria; 9. Ed São Domingos; 10. Ed. Brisa Mar.

Fonte: Museu Histórico de Torres. Adaptado pela autora.

Na década de 1950, dentro desse perímetro delimitado pelo Código de
Posturas ou, próximo a ele, foram construídos alguns dos primeiros edifícios de
tipologia multifamiliar na cidade, edificações entre três e quatro pavimentos
localizadas a até quatro quadras da orla. Pode-se precisar que são exemplares
desse período os edifícios Caeté e Lenore, aprovados no ano de 1952, ambos
com quatro pavimentos e situados a uma e duas quadras da orla,
respectivamente. Entretanto, estima-se que aproximadamente mais 10
edificações tenham sido aprovadas entre os anos de 1951 e 1962, entre elas
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os edifícios Três Torres, São Domingos, Bangu e Tatuíra. Essas edificações
estão identificadas na Figura 22, na qual são apontados outros prédios
construídos entre esses anos, como os edifícios La Cigale, Santa Maria e Brisa
Mar, cujas datas de aprovação não foram encontradas nos registros da
Prefeitura Municipal.
O Edifício Protásio Alves possui o mais alto gabarito entre as edificações
aprovadas nesse período, com sete pavimentos, três a mais do que o Ed. São
Luiz, em frente ao qual se localiza. Esse edifício teve seu projeto aprovado em
janeiro de 1962; entretanto, através da análise de imagens, estimamos que sua
construção tenha iniciado após o ano de 1965 (Figura 23). Torres, nesse
período, apresentava uma paisagem urbana formada basicamente por casas,
concentradas em núcleos esparsos, com algumas edificações despontando na
paisagem. Construções como a Igreja Santa Luzia, hoje quase imperceptível
em meio à paisagem urbana, destacavam-se por suas dimensões frente às
outras edificações (Figura 23).

Figura 23 - Edificações aprovadas entre os anos de 1951 e 1962 (Imagem datada em
1965). Em destaque: 1. Ed. São Luiz; 2. Ed. Arpoador; 3. Ed. Atlântico; 4. Igreja Santa Luzia.

Fonte: Museu Histórico de Torres. Adaptado pela autora.

Em fins da década de 1950 e início da década de 1960, a ocupação da orla da
Praia Grande era ainda incipiente e se limitava a sua porção inicial. Assim,
antes que as edificações começassem a se espalhar pela área, que até então
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era basicamente formada por areia, em direção ao Rio Mampituba, foi
aprovada em março de 1962 a Lei 704. Essa lei proibia a construção de
edificações superiores a dois pavimentos dentro de um perímetro descrito em
seu artigo primeiro. No período, de março a dezembro, foram aprovadas três
edificações: o Ed. Mampituba e o Ed. Prof.ª Luiza, ambos com cinco
pavimentos e localizados fora da área com restrições às construções, e o Ed.
Miramar, com três pavimentos, construído dentro do perímetro onde havia
restrição às construções acima de dois pavimentos (Figura 24). Dessa forma,
observa-se que o mesmo descumpria as determinações da lei, visto que seu
projeto foi aprovado em setembro de 1962, quando já vigorava a restrição
relativa à altura.
Figura 24 - Edificações aprovadas na vigência da Lei nº 794 de 1962.

Fonte: Mapa Cadastral (2004). PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES, 2014. Adaptado pela
autora.

No dia 04 de dezembro de 1962 foi aprovada a Lei nº 728, a primeira legislação
a estabelecer zonas com regime urbanístico53 específico a ser aplicado. Esse
zoneamento permaneceu em vigor por quase trinta e três anos, até a
aprovação do Plano Diretor Municipal, no ano de 1995. Assim, em decorrência
53

Conjunto de dispositivos que determinam as regras para o uso e a ocupação do solo, como:
índice/coeficiente de aproveitamento, recuos obrigatórios, altura máxima, quota ideal de
terreno, etc.
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de sua relevância, a Lei nº 728/1962 foi escolhida como a legislação que marca
o início da análise das fases aqui estabelecidas, que relacionam a legislação
urbana municipal e sua influência nas transformações da paisagem. Para fins
comparativos, a área urbana delimitada pelo Mapa de 1955 (Figura 25), anexo
à lei, é utilizada como o espaço sobre o qual se observam e analisam as
transformações ocorridas.

4.1.1. Fase 1: A Expansão Urbana e o Aumento das Alturas (Lei nº
728/62 – Lei nº 2.265/87)
A fase iniciada com a aprovação da Lei nº 728, em dezembro de 1962, durante
a gestão do Prefeito Antônio Almeida (1959-1964), acompanha um período de
crescimento para a construção civil no município e de expansão da cidade para
áreas antes não urbanizadas. A aplicação dos dispositivos urbanísticos
contidos nessa lei determinou um período relevante para a verticalização das
edificações em Torres e para as transformações em sua paisagem urbana.
Essa fase, considerada como inicial para análise deste trabalho, se estende até
o ano de 1987, quando é aprovada a Lei nº 2.265, influenciando as alturas das
edificações em determinada zona da cidade.
A paisagem urbana de Torres na década de 1960, quando se inicia essa fase,
apresentava predomínio de casas e poucos edifícios destinados à habitação
multifamiliar. Seu núcleo urbano tinha um perfil com baixo gabarito de alturas, e
as edificações de três e quatro pavimentos (9 e 12 metros), surgidas a partir de
fins da década de 1940, se destacavam no conjunto da paisagem.
As leis disponíveis até então no município eram parciais e não apresentavam
dispositivos capazes de orientar o crescimento ordenado dentro da área
urbana. A lei do Código de Posturas, de 1949, continha determinações voltadas
ao aspecto construtivo das edificações e a normas de conduta e convívio na
cidade. Já a Lei nº 704/1962, mencionada no tópico anterior, regrava apenas
uma zona única situada junto à orla. Assim, a Lei nº 728, de dezembro de
1962, representou um grande avanço em relação às leis aprovadas
anteriormente, ao ordenar em zonas a totalidade da área urbana da cidade,
para as quais deu determinações claras a serem cumpridas em relação ao uso
e ocupação do solo.

96
Os limites da área urbana sobre a qual se fez o zoneamento foram baseados
no mapa elaborado anteriormente no ano de 1955, durante o mandato do
Prefeito Moisés de Camilo de Faria (1952-1955). Esse mapa apresenta o
traçado viário previsto para a expansão da cidade, com quadras e lotes
desenhados e numerados, mesmo para áreas onde a urbanização ainda
estava distante no período. Os limites da área urbana se davam: a leste pela
orla marítima, ao norte pelo Rio Mampituba, a oeste pela Sanga da Água Boa e
Rua Caxias do Sul (Figura 25). As três zonas determinadas pela legislação,
são englobadas por essa área; no entanto, o mapa não contempla o desenho
de seus limites54. Assim, eles são conhecidos através das descrições
encontradas nos artigos quinto, sexto e sétimo da Lei nº 728/1962. Os mesmos
que apresentam os dispositivos referentes ao índice de aproveitamento, a taxa
de ocupação, recuos (ajardinamento, divisa e alargamento) e usos aplicáveis a
cada zona.
Figura 25 - Limite do Perímetro Urbano e Zoneamento da Lei nº 728/1962.

Fonte: Mapa da cidade (1955). PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES, 2017. Adaptado pela
autora.
54

Não há indicações no texto da lei de que exista um mapeamento com os limites das três
zonas. Dessa forma, para elaboração do mapa apresentado na Figura 25, foi utilizado como
base o Mapa de 1955, admitindo-se, para o desenho dos polígonos, que os limites das zonas
se davam pelos eixos das ruas e avenidas mencionadas nos referidos artigos da lei.
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Os limites da Zona Um, descritos no artigo quinto, coincidem com os da área
da Lei nº 704/1962 onde havia restrição ao número de pavimentos para novas
construções. A limitação, antes fixada em dois pavimentos, passa a ser
realizada através do controle da altura da edificação, fixando o valor de 7m (a
contar do nível do passeio) como gabarito máximo. Essa limitação de altura,
aliada à proibição do uso destinado a moradias coletivas, propiciou
prioritariamente a implantação de habitações unifamiliares nessa zona, o que
foi consolidado ao longo dos anos, como se verá nas próximas fases.
Quadro 1 - Comparativo do regime urbanístico entre as Zonas da Lei nº 728/1962.

Fonte: elaborado pela autora.

O polígono da Zona Dois abrangia a parte do núcleo urbano que deu origem à
cidade, onde se encontram a Igreja São Domingos, a Rua Júlio de Castilhos e
algumas das primeiras casas de Torres. A essa zona se atribuiu, em 1962, o
maior potencial construtivo da cidade, com índice de aproveitamento de até
seis vezes a área do terreno e taxa de ocupação de 75% do lote. Não havia
restrição à altura das construções ou ao tipo de uso do solo. O recuo de
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ajardinamento não era fixado; no entanto, indicava-se o perfil transversal das
ruas, que deveriam ter 18 metros e passeios de 4,5 metros de ambos os lados.
Já a Zona Três compreendia o restante da área urbana do município, onde as
construções podiam chegar ao aproveitamento de até três vezes a área do
terreno, com taxa de ocupação de 66,6% e recuo de ajardinamento e de divisa
de 2m. A Av. Barão do Rio Branco (Figura 25) apresentava um regime
urbanístico distinto do restante da zona, onde as construções possuíam
limitação de altura fixada em 45 metros – o equivalente a aproximadamente 15
pavimentos – e taxa de ocupação de 75%, mesmo percentual estabelecido
para a Zona Dois.
A Lei nº 728/1962 foi alterada e complementada por sucessivas leis, que, no
entanto, mexeram apenas em questões pontuais relativas a áreas específicas
da cidade, trechos de ruas ou avenidas. A primeira delas ocorreu através da
Lei nº 832, de 1965, na gestão do Prefeito Pedro Cardoso Duarte (1964-1969).
Essa lei acresceu dois parágrafos ao Art. 5º da Lei nº 728/1962, que versava
sobre a Zona Um, proibindo o uso destinado à moradia coletiva e limitando a 7
metros a altura das construções.
Assim, o Parágrafo Primeiro da Lei nº 832/1965 fazia uma exceção ao permitir
a construção de edifícios na Rua José Antônio Picoral (limite entre a Zona Um
e a Zona Dois) no trecho entre as ruas Joaquim Porto e XV de Novembro,
conforme indicado na Figura 26. No entanto, a permissão só era concedida
desde que as novas construções obedecessem aos alinhamentos das
edificações já existentes no trecho e não ultrapassassem a altura das mesmas.
Dessa maneira, a construção do Ed. José Picoral, aprovado no ano de 1968 e
localizado no trecho citado na Lei nº 832/1965, parece ser reflexo dessa
legislação. O mesmo foi construído com oito pavimentos, um a mais do que o
Ed. Protásio Alves (cuja aprovação data do ano de 1962) ao lado do qual se
localiza (Figura 27). Entretanto, o Ed. José Picoral respeitou o alinhamento e a
restrição de altura impostos pela lei, não ultrapassando o gabarito de altura de
seu vizinho. Aparentemente, isso foi alcançado graças à redução da altura dos
pés-direitos dos apartamentos, visto que a Lei do Código de Postura de 1949,
válida à época, permitia que edifícios com mais de dois pavimentos utilizassem,
a partir do segundo andar, a altura de 2,70 metros como pé-direito em
dependências destinada à habitação (Art. 75, alínea b, Lei nº 51/1949).

Figura 26 - Edificações aprovadas no período entre 1965 e 1985.
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Fonte: Mapa Cadastral (2004). PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES, 2014. Adaptado pela autora.
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Figura 27 - Edifícios de mesma altura e número de pavimentos distintos: Ed. Protásio
Alves, com sete pavimentos (em vermelho), e Ed. José Picoral, com oito pavimentos (em
amarelo).

Fonte: arquivo pessoal da autora.

Já o Parágrafo Segundo da Lei nº 832/1965 dava permissão para a construção
de residenciais e estabelecimentos comerciais na “parte baixa da cidade”, que
se localizava, segundo a lei, à esquerda de uma linha traçada através da Av.
Benjamin Constant até onde esta encontrava os terrenos da Cia Predial,
passando a partir desse ponto pela Av. Dom Pedro II até encontrar o Rio
Mampituba, conforme se observa na Figura 26. Apesar de esse parágrafo ter
sido acrescido ao Art. 5º da Lei nº 728/1962, que trata da Zona Um, o traçado
da linha divisória indicada passa em meio a Zona Três, na qual não havia
restrições de uso. De fato, a Zona Um era a única que possuía restrições à
construção de moradias coletivas, portanto, em teoria, essa lei poderia liberar
esse uso na zona55.
Vinte anos se passaram entre a Lei nº 832/1965 e a Lei nº 2200, de 1985,
sancionada na gestão do Prefeito Clóvis Webber Rodrigues (1984-1989),
55

No entanto, não é possível chegar a nenhuma constatação sobre a aplicação desse
dispositivo contido na Lei nº 832/1965, primeiro, por não haver um mapa que determine com
precisão a área ou zona de que se trata a “parte baixa” da cidade e, segundo, porque a
delimitação expressa em lei gera ambiguidade ao se referir ao termo “à esquerda da linha”,
visto que isto depende do ponto de vista de quem observa o mapa.
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respectivamente a primeira e a segunda alterações realizadas na Lei nº
728/1962. No período entre as duas leis, a construção de edifícios destinados à
habitação multifamiliar se expandiu de forma significativa, especialmente na
Zona Três. A década de 1970 abriu uma frente de expansão das edificações
em direção ao Rio Mampituba, em uma área que até a década anterior possuía
poucas edificações, possivelmente por ser ainda um loteamento incipiente
(Figura 28).

Figura 28 - Vista do Rio Mampituba em direção à Praia da Guarita, datada de 1960 - notase o curso natural do Rio Mampituba e a ausência de construções próximas a ele.

Fonte: Museu Histórico de Torres.

A implantação da segunda sede da SAPT (Sociedade dos Amigos da Praia de
Torres), ainda na década de 1960, e a retificação do leito do Rio Mampituba,
com a construção dos molhes da barra, concluída no ano de 1973, podem ter
impulsionado o desenvolvimento da cidade em direção ao rio. Porém, a
expansão da cidade no sentido norte, a partir da década de 1970,
especialmente em relação às construções de veraneio, parece ter sido um
caminho natural, em vista da consolidação das áreas tradicionais (Prainha e
porção inicial da Praia Grande) e dos potenciais que a área em direção ao Rio
Mampituba representava, tanto pela proximidade à orla quanto pela
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disponibilidade de terrenos ainda não ocupados, características que se
observam através do Levantamento Aerofotogramétrico (Figura 29) de 1974.
Figura 29 - Levantamento aerofotogramétrico de 1974.

Fonte: SECRETARIA DE OBRAS, SANEAMENTO E HABITAÇÃO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL, 2017b. Adaptado pela autora.

No período entre 1965 e 1985, a expansão das edificações multifamiliares
ocorreu de forma mais intensa nas quadras localizadas entre a Av. Silva Jardim
e a Av. Benjamin Constant/Rua Osmani Martins Veras, especialmente no
trecho entre a Rua Borges de Medeiros e o Rio Mampituba, conforme se
observa no mapa da Figura 26. Os dados obtidos junto à Prefeitura Municipal
de Torres apontam que 21 edifícios multifamiliares tiveram projetos
arquitetônicos aprovados nesse período, dentre os quais 12 localizavam-se
dentro do perímetro descrito acima ou estavam próximos a ele.
Analisando as alturas desses edifícios, é possível verificar uma variação entre
dois e 15 pavimentos, ou seja, edifícios entre 6 m e 45 m, aproximadamente,
além da predominância de edificações com quatro pavimentos, conforme se
observa no Gráfico 2. Esses últimos se distribuíram de maneira difusa pelas
Zonas Dois e Três e marcaram a paisagem urbana, nesse período, muito mais
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por suas características locacionais – por estarem implantados em novas áreas
de expansão, onde havia poucas ou nenhuma edificação em seu entorno – do
que por sua altura. São alguns exemplares desse período os edifícios: Taiti
(1975), Morada do Atlântico (1979), San Remo (1981) e Goulart (1982),
apresentados na Figura 30.
Gráfico 2 - Número de pavimentos das edificações aprovadas entre 1965 e 1985.

Fonte: Elaborado pela autora.

Até fins da década de 1960, os edifícios com sete e oito pavimentos eram os
mais altos a se destacarem na paisagem urbana de Torres. Por esse motivo, a
partir da década de 1970, foram considerados como destaques os edifícios que
elevaram esse gabarito, apresentando mais do que oito pavimentos ou
aproximadamente 24 metros de altura. No período de 1975 a 1985 foram
aprovados seis edifícios com essas características, localizados próximos à Av.
Silva Jardim, à Av. Itapeva e à Praça João Neves da Fontoura.
O Ed. Ilha dos Lobos, aprovado em 1975, com nove pavimentos e localizado
na esquina da Av. Itapeva com a Rua Almirante Barroso, é o pioneiro dessa
amostra. O mesmo aparece nas fotos apresentadas na Figura 31, cujas datas
são estimadas em fins da década de 1970, onde vemos também os edifícios
Panorama, Lagamar, Santa Helena e Alvorada, localizados na Av. José Picoral,
no trecho entre as Ruas Borges de Medeiros e XV de Novembro. As datas de
aprovação desses edifícios não foram localizadas junto à planilha de dados
cedida pela Prefeitura Municipal de Torres para esta pesquisa; no entanto,
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estima-se que os mesmos tiveram seus projetos aprovados em fins da década
de 1960 ou início dos anos 1970, já que podem ser vistos nessas imagens.
Figura 30 - Edifícios de quatro pavimentos aprovados entre 1975 e 1982: 1- Goulart
(1982); 2- Taiti (1975), 3- San Remo (1981) e 4- Morada do Atlântico (1979).

Fonte: elaborado pela autora com base em imagens do arquivo pessoal e no Mapa Cadastral
(2004), PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES, 2014.
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Figura 31 - Edifícios construídos na década de 1970.

Fonte: Museu Histórico de Torres. Adaptado pela autora.

Entre o final da década de 1970 e a primeira metade de 1980, foram aprovados
os primeiros edifícios localizados junto à Praça João Neves da Fontoura, uma
das áreas mais valorizadas pelo mercado imobiliário desde então. São eles os
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edifícios: Morada de Torres (aprovado em 1978 com 11 pavimentos), Morada
da Praça (aprovado em 1980 com 10 pavimentos) e Morada do Mar (aprovado
em 1984 com 11 pavimentos). Não muito distante à praça, na Av. Silva Jardim,
localiza-se o edifício mais alto desse período, o Ed. Morada da Praia, aprovado
no ano de 1985 com 15 pavimentos (Figura 32).
Figura 32 - Vista a partir do Rio Mampituba em direção à Praia da Guarita - fins da década
de 1970 à primeira metade da década de 1980.

Fonte: Museu Histórico de Torres. Adaptado pela autora.

A aprovação desses edifícios na Zona Três começava a modificar a paisagem
urbana de Torres, tanto por sua localização, em áreas de ocupação escassa,
quanto pelas alturas, que se destacavam em função de seu entorno, composto
majoritariamente por casas ou por terrenos ainda não ocupados. A construção
de edifícios na Zona Dois, em especial nas quadras entre a Rua José Antônio
Picoral e a Av. Benjamin Constant, também modificou a paisagem dessa área,
na qual se encontra o núcleo urbano mais antigo da cidade. Aparentemente, as
casas e chalés de veraneio deixaram paulatinamente de ser a tipologia
preferencial para as construções voltadas a esse fim ou perderam sua
viabilidade econômica devido a um possível aumento do valor do solo. Dessa
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forma, a construção de edificações multifamiliares se intensificou sobremaneira
ao longo da década de 1980, tanto nas áreas mais antigas e consolidadas
como nas áreas de expansão urbana.
A Av. José Bonifácio foi uma dessas frentes de expansão urbana,
especialmente após a segunda metade da década de 1980. A região da cidade
onde a avenida se encontra era uma área de várzea nas proximidades da
Lagoa do Violão (Figura 33), e sua localização era pouco atrativa, à época,
para a implantação de edificações destinadas a segunda residência. Assim, até
o ano de 1985, temos registro de apenas dois edifícios aprovados na avenida:
Condomínio Josi, aprovado em 1981 com quatro pavimentos, e Sideral,
aprovado em 1983 com três pavimentos (Figura 34).

Figura 33 - Av. José Bonifácio em destaque (linha tracejada em amarelo) - Vista da orla
em direção à Lagoa do Violão – década de 1970.

Fonte: Museu Histórico de Torres. Adaptado pela autora.

A Lei nº 2200, sancionada no ano de 1985, trouxe entre seus dispositivos
determinações específicas para a Av. José Bonifácio. Assim, o índice de
aproveitamento de até três vezes a área do terreno, previsto para a Zona Três,
na qual a avenida se inseria, foi mantido, e foi reduzida a taxa de ocupação, de
66,6% para 66%. As edificações no trecho entre a Rua Borges de Medeiros e a
Av. do Riacho, foram isentas do recuo de ajardinamento de dois metros
previsto para o restante da zona, conforme se observa no Quadro 2.
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Quadro 2 - Comparativo entre o regime urbanístico da Lei nº 728/1962 para a Zona Três e
o regime urbanístico da Lei nº 2200/1985 para a Av. José Bonifácio.

Fonte: elaborado pela autora.

Entretanto, as edificações aprovadas anteriormente à lei foram construídas no
limite frontal do lote, aproveitando o térreo para o uso de salas comerciais, e já
não contavam com recuo de ajardinamento. Os edifícios que foram aprovados
nos anos seguintes, entre 1986 e 1987 seguiram o mesmo padrão tipológico,
com alturas variando entre quatro e cinco pavimentos, térreo destinado ao
comércio e andares superiores destinados à moradia. Assim, a lei parece ter
regulamentado uma tendência já posta para a avenida na época ao isentar o
recuo, estimulando a construção de edifícios com térreo comercial. São
exemplares desse período os edifícios Gabriela e Glória, vistos na imagem da
Figura 34.
Além da Av. José Bonifácio, os artigos da Lei nº 2200/1985 indicam a
expansão de Torres em direção a áreas não regulamentadas anteriormente
pela Lei nº 728/1962. Em seu artigo segundo, a Lei nº 2200/1985 estabeleceu
diretrizes para as construções na Av. Castelo Branco, avenida que estava fora
do perímetro urbano delimitado pela Lei nº 728/1962. A mesma determinou
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recuos (viários, passeio e ajardinamento) prevendo um futuro alargamento da
avenida, que, até os dias atuais, é o principal acesso a cidade.
Da mesma maneira o artigo quarto da Lei nº 2200/1985 apresentou as
diretrizes a serem aplicadas às áreas do perímetro urbano56 que não
pertencessem a nenhuma das três zonas da Lei nº 728/1962, os dispositivos
determinados para essas ficaram praticamente iguais aos já estabelecidos para
a Zona Três (IA=3 e recuo de ajardinamento=2m), com exceção da Taxa de
Ocupação, que foi reduzida de 66,6% para 66%.
Figura 34 - Edifícios da década de 1980 na Av. José Bonifácio - Fotografia com data
estimada no final da década de 1980.

Fonte: Museu Histórico de Torres. Adaptado pela autora.

Além dos prédios da Av. José Bonifácio, já mencionados anteriormente, muitos
edifícios multifamilares foram aprovados nas Zonas Dois e Três no período
entre as Leis nº 2200/1985 e nº 2265/1987. Esses prédios foram implantados
próximos a outros edifícios multifamiliares construídos no período anterior,
ajudando assim no processo de consolidação das áreas de expansão urbana.
Dessa maneira, a paisagem formada predominantemente por residências onde antes se destacavam com facilidade edifícios específicos no perfil da
56

O perímetro urbano determinado pela Lei nº 728/1962 corresponde à área da Planta da
Cidade, de 1955. Não há indicação na Lei nº 2200/1985 de quais seriam os novos limites do
perímetro urbano ou se há um mapa base sobre o qual a lei se apoiou.
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cidade - passa a apresentar um aglomerado crescente de edificações
multifamiliares (Figura 35).
Figura 35 - Em destaque Ed. Amigos de Torres, pertencente à SAPT – note a
transformação no entorno devido à quantidade de novas edificações.

Fonte: Museu Histórico de Torres. Adaptado pela autora.

O gabarito de altura dessas edificações aumentou em relação ao período
anterior. As edificações entre 10 e 15 pavimentos se tornaram uma forma
recorrente na cidade (Gráfico 3). Assim, os edifícios com mais de oito
pavimentos, que entre os anos de 1965 e 1985 se destacavam, começam a
ficar mimetizados na paisagem devido a um aumento geral das alturas. As
edificações multifamiliares aprovadas entre 1985 e 1987, presentes na amostra
da pesquisa, possuem de quatro a dezenove pavimentos, uma variação entre
12 e 57 metros de altura, aproximadamente. Observa-se que, nesse período,
ainda se mantinham para as zonas as diretrizes da Lei nº 728/1962, portanto
não se pode associar a elevação das alturas às edições posteriores ocorridas
na lei.
De forma geral, vemos, através da distribuição desses edifícios na cidade,
paisagens distintas sendo geradas, em especial pelos diferentes padrões
tipológicos das mesmas (Figura 40). Dando ênfase à questão das alturas,
relacionadas ao número de pavimentos das edificações, vemos que os prédios

111
mais baixos, entre quatro e oito andares, concentraram-se em sua maioria em
áreas específicas da Zona Três: próximos à Av. José Bonifácio ou localizados
entre a Av. Benjamin Constant e a Av. do Riacho, ao mesmo tempo em que
também se concentram na Zona Três as edificações entre dez e quinze
pavimentos, especialmente na área entre a Rua Sete de Setembro (limite entre
as Zonas Um e Dois) e a Av. Benjamin Constant.
Gráfico 3 - Número de pavimentos das edificações aprovadas entre 1985 e 1987.

Fonte: elaborado pela autora.

Ambos os tipos de edificações multifamiliares situadas na Zona Três estão
sujeitas ao mesmo regime urbanístico da Lei nº 728/1962, com exceção dos
prédios voltados à Av. José Bonifácio, que possuem diretrizes específicas (Lei
nº 2200/1985), porém semelhantes às da lei original, conforme visto
anteriormente. Dessa maneira, vemos que as edificações resultantes, tão
diversas entre si, relacionam-se, aparentemente, muito mais ao potencial
construtivo do terreno e à partição fundiária da cidade do que aos dispositivos
previstos na lei.
Aprofundar os motivos pelos quais ocorre essa diferenciação não é o objetivo
desta dissertação, mas pode-se inferir, em razão da localização em que as
tipologias são encontradas, que as mesmas se relacionam também com as
preferências do mercado imobiliário para a comercialização de edifícios
multifamiliares destinados a segunda residência. Assim, os edifícios mais
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baixos são encontrados na área, considerada à época, como de pouco
interesse à implantação de empreendimentos voltados aos veranistas (distante
à orla), tidas como construções destinadas à residência dos moradores
permanentes da cidade. Já os edifícios mais altos desse período estão
localizados no espaço para onde se expandiu a implantação de construções
voltadas à segunda residência, além do núcleo urbano inicial.
Entre esses, os dois edifícios mais altos dessa fase encontram-se na Zona
Dois: Ville de Saint Tropez e Villa Tuchuaia, ambos aprovados em 1986, com
19 e 17 pavimentos, respectivamente. Estão localizados na Rua Borges de
Medeiros, em terrenos situados a 22 metros acima do nível do mar, uma cota
alta se considerarmos que o Morro do Farol, elemento natural mais elevado da
cidade, está a aproximadamente 37 metros57, conforme o perfil esquemático
apresentado na Figura 36. As alturas edificadas aliadas à topografia do local
tornaram esses edifícios pontos de destaque na paisagem urbana do período,
estabelecendo um novo gabarito para a Zona Dois (Figura 37).

Figura 36 - Perfil topográfico esquemático Zona Dois - Ed. Ilha de Saint Tropez.

Fonte: elaborado pela autora.

Ainda na Zona Dois outros edifícios foram aprovados durante esses anos, em
especial na Rua José Antônio Picoral, no trecho próximo à Igreja São
Domingos, onde se localizam os edifícios Mediterrâneo e Furnas, aprovados
em 1986, com 11 e 10 pavimentos, respectivamente. Esses prédios
ultrapassam em aproximadamente 20 metros a altura do Morro do Farol,
conforme se pode observar no perfil esquemático apresentado na Figura 38.
Entretanto, não se destacavam tanto em meio à paisagem urbana da época
57

Altura extraída através do Programa Google Earth Pro.
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quanto o Ed. Saint Tropez, conforme se observa na Figura 39, onde podemos
ver também o Ed. Ilha Mar, aprovado em 1986, com cinco pavimentos, o único
da amostra localizado na parte baixa da Zona Dois.
Figura 37 - Transformação da paisagem urbana entre os anos 1970 e início dos anos
1990 - área onde se encontram as três zonas da Lei 728/1962.

Fonte: Museu Histórico de Torres. Adaptado pela autora.
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Figura 38 - Perfil topográfico esquemático Zona Dois - Ed. Mediterrâneo.

Fonte: elaborado pela autora.
Figura 39 - Edifícios na Rua José A. Picoral.

Fonte: Museu Histórico de Torres. Adaptado pela autora.

Figura 40 - Edificações aprovadas entre os anos de 1985 e 1987.

Fonte: Mapa Cadastral (2004). PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES, 2014. Adaptado pela autora.
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4.1.2. Fase 2: A restrição às alturas e a discussão do Primeiro Plano
Diretor (Lei nº 2.265/87 – Lei nº 2.902/95)
O início dessa fase é marcado pela aprovação da Lei nº 2.265, em dezembro
de 1987, na gestão do Prefeito Clóvis Webber Rodrigues (1984-1989). Essa foi
a primeira lei a alterar as determinações para as Zonas Dois e Três em sua
totalidade, não apenas para áreas específicas das mesmas. A Zona Dois, que
possuía o mais alto potencial construtivo da Lei nº 728/1962, sofreu o maior
impacto, visto que seu índice de aproveitamento teve uma redução
significativa, aproximando-se pela primeira vez ao estabelecido para a Zona
Três, conforme se observa no Quadro 3. No mesmo sentido, também foi fixada
uma altura máxima de 10 pavimentos para as edificações multifamiliares
(construções coletivas, conforme o termo empregado na lei) a serem
construídas na zona.
Quadro 3 - Comparativo entre as Leis 728/1962 e 2265/1987.

Fonte: elaborado pela autora.

Apesar da mudança significativa no índice de aproveitamento da Zona Dois,
temos poucos edifícios aprovados nesse período na amostra utilizada na
pesquisa (dos quais podemos precisar a data de aprovação). Apenas o Ed.
Júlio de Castilhos, de oito pavimentos, consta como aprovado nessa fase, no
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ano de 1988, estando claramente dentro do limite de altura estabelecido pela
lei. Em contrapartida, estima-se que mais três edifícios com alturas de até 10
pavimentos tenham as aprovações de seus projetos datadas entre 1989 e
1991: Ilha de Sardegna (10 pavimentos), Marina (oito pavimentos) e Solar da
Lagoa (sete pavimentos), vistos na Figura 41. Através da altura dessas
edificações, podemos inferir que a sanção da Lei 2265/1987 logo após a
aprovação dos projetos arquitetônicos dos edifícios mais altos da cidade até
aquele momento, tenha evitado a edificação de mais prédios de porte similar
por toda a Zona Dois.

Figura 41 - Edifícios aprovados entre 1987 e 1994 na Zona Dois – Fotografia de 1995.

Fonte: Acervo Osmar Pinto Imóveis. Adaptado pela autora.

Outros dois edifícios localizados na Zona Dois cujas datas de aprovação de
seus projetos arquitetônicos se podem precisar, geram incertezas em relação a
sua correspondência com a Lei 2.265/1987, assim como com o cumprimento
de suas determinações. O primeiro deles, o Ed. Plaza Mayor (Figura 42),
composto por dois blocos, obteve a aprovação para o Bloco A (fachada para a
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Rua XV de Novembro) em abril de 198758, alguns meses antes da sanção da
Lei 2.265, em dezembro daquele ano. Esse primeiro bloco foi aprovado com 16
pavimentos, pois ainda não existia a restrição de altura para a Zona Dois.
Entretanto, o primeiro projeto aprovado para o Bloco A foi modificado
juntamente com a aprovação do Bloco B (fachada para a Av. Silva Jardim) no
ano de 1988, já sob a vigência da Lei 2.265/1987. Dessa forma observa-se que
o projeto do Bloco B foi aprovado com 12 pavimentos, dois acima do permitido
pela lei. Contudo, podemos verificar através do levantamento de campo que o
Bloco A foi edificado com apenas 10 andares, ou seja, a altura permitida
inicialmente (16 pavimentos) foi reduzida para os limites da nova lei (10
pavimentos).

Figura 42 - Edifício Plaza Mayor (foto de 1994).

Fonte: Acervo Osmar Pinto Imóveis. Adaptado pela autora.

O segundo, Ed. Ilha de Mallorca, localizado na Rua Borges de Medeiros (limite
entre as Zonas Dois e Três), possui 10 pavimentos e está, portanto, dentro do
limite de altura estabelecido pela Lei 2.265/1987. No entanto, a aprovação de
seu projeto arquitetônico ocorreu já no ano de 1995, três dias após a Lei do
58

Em razão do projeto arquitetônico do Bloco A do Ed. Plaza Mayor, originalmente aprovado
no ano de 1987, ter sofrido alterações aprovadas juntamente com o projeto do Bloco B, no ano
de 1988, o edifício foi considerado como pertencendo à Segunda Fase de análise desse
trabalho.
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Plano Diretor - Lei 2.902 de 12 de julho de 1995 - ser sancionada. Assim,
mesmo que essa última lei estivesse em vigor, infere-se que a aprovação
desse edifício esteja relacionada às determinações da Lei 2265/1987,
especialmente pelo tempo de tramitação de aprovações de projetos
arquitetônicos junto à Prefeitura Municipal.
Alguns trechos da Zona Dois e Três seriam impactados dois anos depois pela
Lei nº 2427, aprovada em 1989 para a proteção do entorno da Igreja São
Domingos59, na gestão do Prefeito José Antônio Brito da Luz (1989-1990).
Essa lei especificava alguns lotes que, se não inseridos originalmente na Zona
Um da Lei 728/1962, deveriam passar a obedecer ao seu regime urbanístico,
mesmo se situados geograficamente na Zona Dois e Três (Figura 43). Isso
significava que as novas construções a serem submetidas a aprovação nesses
lotes estariam sujeitas à altura máxima de sete metros e à proibição do uso
destinado

a moradias

coletivas,

com

exceção

dos

recuos

previstos

originalmente, dos quais ganharam isenção. Esse regime urbanístico era bem
distinto do aplicado ao restante dos lotes da Zona Dois e Três, conforme se
observa no Quadro 3, anteriormente apresentado.
Além de respeitarem o regime urbanístico da Zona Um para obterem
aprovação, as novas construções deveriam manter o estilo corrente do
conjunto arquitetônico histórico, assim como as reformas de edifícios ou
alterações de fachada.
Através dessa lei os lotes voltados à Rua Júlio de Castilhos passaram a ser
considerados como um “Setor Especial de Preservação Histórica” (Art 3º - Lei
2.427/1989), inclusive com a previsão de concessão de incentivos fiscais por
parte da Prefeitura Municipal para os proprietários que comprovassem
despesas para a conservação e restauro das edificações atingidas. A lei ainda
criou o “Conselho Consultivo de Preservação do Entorno”, formado por
representantes do poder público e de entidades associativas da comunidade.
Ao mesmo cabia a emissão de pareceres sobre os pedidos de aprovações de
projetos na área60, sem que, no entanto, fossem excluídas as decisões dos
órgãos competentes sobre os pedidos.
59

A Igreja São Domingos foi incluída no Livro do Tombo Histórico como bem cultural do Estado
do Rio Grande do Sul no ano de 1983.
60
A Lei nº 4349/2010 revogou o artigo quatro da Lei nº 2427/1989, que determinava a criação
do Conselho Consultivo de preservação do Entorno (CCPE). No entanto, neste trabalho, não
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Figura 43 - Terrenos afetados pelas Leis nº 2427/1989 e nº 2828/1994.

Fonte: Mapa da cidade (1955). PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES, 2017. Adaptado pela
autora.

A Lei nº 2427/1989 seria alterada pela Lei nº 2828, sancionada no dia 05 de
dezembro de 1994, durante o terceiro mandato, não consecutivo, do Prefeito
Clóvis Webber Rodrigues (1993-1996). Essa lei alterou os lotes especificados
anteriormente, ficando evidente a exclusão apenas do lote sete da quadra 1C,
que voltaria, então, a estar sujeito ao regime urbanístico do restante da Zona
Dois. Dias após, em 12 de dezembro de 1994, seria aprovado o projeto
arquitetônico do Itália Residence, implantado nos lotes sete a dez da quadra
1C, um edifício de 13 pavimentos, de base comercial e andares superiores
destinados à habitação (Figura 44).
temos conhecimento do período que durou sua atuação e se o mesmo funcionou
concomitantemente ao COMPHAC (Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico e
Cultural), criado em 2007.
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Figura 44 - Ed. Itália (em rosa), início da construção na década 1990 (acima) e panorama
atual (abaixo). Em amarelo: casas históricas preservadas da Rua Júlio de Castilhos.

Fonte: Museu Histórico de Torres (acima). Arquivo pessoal da autora (abaixo).

A alteração realizada à Lei nº2724/1989, assim como as sucessivas alterações
a Lei nº 728 de 1962, demonstram resoluções pontuais das questões urbanas
e o não enfrentamento das questões relativas ao planejamento urbano como
um todo na cidade. Durante muitos anos, a elaboração da Lei de um Plano
Diretor, foi discutida61, estando em pauta nas sessões da Câmara Municipal de
Torres, segundo Graciano (2004), desde o ano de 1983.
61

Entre os grupos atentos às questões do Plano Diretor de Torres destacam-se: a ASENART
(Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Torres), a Associação Comunitária
da Praia da Cal e a SAPT (Sociedade dos Amigos da Praia de Torres). Sabe-se, inclusive, que
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Essa discussão se intensificou sobremaneira no início da década de 1990,
quando a elaboração do plano estava em curso. Segundo documentos obtidos
junto à Secretaria de Obras Públicas, Saneamento e Habitação do Estado do
Rio Grande do Sul, ainda no ano de 1989, a Prefeitura Municipal de Torres, na
figura de seu Prefeito, José Antônio Brito da Luz (1989-1990), solicitou
assessoria técnica ao então Secretário de Estado do Interior, Desenvolvimento
Regional e Urbano e Obras Públicas, Assis Roberto Sanchotene de Souza,
para iniciar a elaboração do Plano Diretor da cidade62. Em cumprimento à
solicitação

foram

enviadas

ao

município

pela

Superintendência

do

Desenvolvimento Urbano e Administração Municipal (SURBAM), as arquitetas
Silvia Arnt Feliciati e Marta Ghezzi para iniciarem o trabalho63.
Essa assessoria inicial não foi bem-sucedida devido a divergências na
condução dos trabalhos, que ocorreram entre as técnicas do Estado e os
agentes encarregados da elaboração do Plano Diretor no município. Através de
informativo enviado aos seus superiores64, a arquiteta Marta Guezzi relata uma
série dificuldades encontradas, entre elas: problemas internos à Prefeitura
Municipal, falta de empenho nos assessoramentos, não cumprimento das
etapas estabelecidas (colocando em apresentação e votação com a sociedade
civil conteúdos ainda não concluídos), além de uma consultoria contratada em
paralelo com a Universidade Federal de Pelotas (UFPEL). Essas dificuldades
na condução dos trabalhos foram comunicadas ao Prefeito Municipal, César
Cafrune (1990-1993), através de ofício65 enviado em julho de 1991, pela
diretora da DIPLAN (Diretoria de Planejamento Físico e Territorial da Secretaria
de Planejamento Territorial e Obras), Juçara Waengertner. Nele, a mesma dizia
parecer dispensável o assessoramento prestado à prefeitura, restringindo a
participação da DIPLAN, a partir daquele momento, e ao que indicam os
esta última nomeou uma Comissão Técnica para elaborar um parecer sobre a situação jurídicourbanística no município, a qual foi apresentada à Presidência da Sociedade no ano 1984. Não
se tem conhecimento a respeito do conteúdo desse parecer, apenas da composição da
comissão, da qual participavam os arquitetos: Carlos Eduardo Dias Comas, Laís Guimarães de
Pinho Salengue, Milton Flores da Cunha Mattos e Telmo Borba Magadan.(CHAIEB ET AL,
1996)
62
Ofício nº 37/1989. Prefeitura Municipal de Torres.
63
Ofício/SURBAM nº 142/1989. Superintendência do Desenvolvimento Urbano e Administração
Municipal.
64
Folha de Informação enviada à Gerência de Planejamento Físico-Territorial. Processo nº
02817/89.
65
Ofício/SURBAM nº 043/1991. Superintendência do Desenvolvimento Urbano e Administração
Municipal.
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documentos obtidos, a elaboração de pareceres técnicos sobre os textos da lei
enviados posteriormente à diretoria.
A consultoria com a UFPEL seguiu, e, poucos meses depois, em outubro de
1991, o Professor Engenheiro Armando Costa juntamente com a equipe que
estava elaborando o Plano Diretor, os arquitetos Leonardo Carrucio e João
Villanova Gallardo, prestaram esclarecimentos sobre a proposta em sessão da
Câmara Municipal (GRACIANO, 2004). No ano de 1992, a mesma foi levada a
votação na Câmara Municipal de Torres no mês de junho, não obtendo
aprovação, visto que os vereadores consideraram que o projeto proposto
estava “incompleto e favorecia os proprietários de grandes terrenos com mais
de 200 metros quadrados” (GRACIANO, 2004, p.157).
Na continuidade do processo de elaboração do plano, novos pareceres sobre o
texto do projeto de lei foram solicitados pela Câmara, na figura de seu assessor
técnico, arquiteto João Villanova Gallardo: da ASENART (Associação dos
Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Torres), da DIPLAN, da SAPT e da
ACPC (Associação Comunitária da Praia da Cal), sendo as duas últimas, nas
palavras do ofício66 emitido pela Câmara Municipal à DIPLAN, representantes
da “generalidade dos veranistas tradicionais”.
No retorno dos pareceres, a DIPLAN, primeira a se manifestar, ainda em
dezembro de 1992, fez uma série de considerações importantes ao texto do
projeto de lei, orientando algumas correções. Entre elas destacamos as
relativas ao saneamento básico e aos instrumentos de planejamento das redes
de esgoto cloacal, matérias que seriam um problema para o município nos
anos seguintes. Em duas oportunidades os técnicos destacaram a importância
da Quota Ideal67, dizendo ser ela o principal instrumento para o controle da
densidade urbana, sobre a qual se fazem os cálculos para o dimensionamento
de redes de infraestrutura. Assim, os técnicos observaram, sobre o Art. 3268 da
Seção IV – Do Saneamento Básico: “o problema é de densidade, não de altura;
para controlar deve usar a Quota Ideal de Terreno” (SECRETARIA DO

66

Ofício nº 156/1992. Câmara Municipal de Torres.
Grafia de acordo com o documento original.
68
O Art. 32 da Seção IV – Do Saneamento Básico determinava a proibição de edificações com
mais de dois pavimentos onde não era possível a ligação com a rede de esgoto cloacal. (Plano
Diretor de Desenvolvimento Urbano de Torres. ASENART, 1992).
67
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DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E OBRAS, 1992). Adiante ainda
questionaram sobre o Art. 54 da Seção VIII - Capítulo I - Título II69:

[...] porque só fizeram QI para ZPR (Zona Predominantemente
Residencial)? E o problema dos esgotos? É preciso controlar a
densidade nas demais zonas, de acordo com a capacidade do sistema
de coleta e tratamento de esgotos. (SECRETARIA DO
DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E OBRAS, 1992)

O parecer70 da ASENART foi ao encontro do apresentado pela DIPLAN,
inclusive coincidindo em alguns apontamentos realizados em relação às
incorreções no texto. No parecer, os esforços dos arquitetos locais que
participaram da elaboração do Plano Diretor foram enaltecidos, e para os
relatores, devido ao ineditismo do trabalho, os erros apontados deviam ser
considerados como compreensíveis. A falta de material base, como gráficos,
mapas e dados, foi fortemente criticada no parecer, que apontava essa como a
principal causa da criação de “uma lei com 79 artigos esparsos e desconexos,
de difícil compreensão [...]”. Porém, a falta de apoio por parte da Prefeitura
Municipal aos profissionais empenhados na elaboração do Plano foi citada
como uma das principais causas que ocasionaram esse resultado, assim como:
a falta de verbas empenhadas à contratação de profissionais capacitados para
a geração de dados (topógrafos, desenhistas, agrimensores), a falta de
estrutura institucional na prefeitura (falta de profissionais para trabalhar com
planejamento urbano dentro da Secretaria de Planejamento do Município) e até
a carência de um espaço físico adequado à realização dos trabalhos.
A dificuldade política encontrada pelos técnicos também foi mencionada no
parecer da ASENART, relatando o pouco interesse e participação na
viabilização do Plano Diretor por parte do Prefeito Municipal, César Cafrune, e
seu Secretário de Obras, além da “incompreensão dos objetivos do
planejamento” por parte dos agentes políticos, que talvez temessem “que o
69

O Art. 54 da Seção VIII - Capítulo I - Título II destinava-se a explicar o que era a Quota Ideal
de Terreno, assim expresso: “[...] é a fração mínima de terreno que deve corresponder,
teoricamente, a cada unidade autônoma residencial a ser edificada sobre o respectivo lote.”
(Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Torres. ASENART, 1992, p. 91). Detalhando no
Parágrafo único: “A área do terreno considerado, dividida pela fração ideal mínima ou cota
ideal, determina o número de unidades que o terreno pode comportar, desprezadas as frações
que resultarem” (Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Torres. ASENART, 1992, p. 91).
70
O parecer da ASENART era um dos 37 anexos (anexo quatro) do relatório informativo à
nova Administração Municipal, que reunia o material até então disponível sobre a elaboração
do Plano Diretor (1993).
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Plano pudesse lhes negar o direito à opção política” na resolução das questões
urbanas.
O relatório71 conjunto apresentado entre a SAPT e a ACPC também
manifestava insatisfação, antes com as intenções do que com o texto do Plano
Diretor analisado. Citava a explosão da construção civil na cidade,
questionando se a mesma teria infraestrutura suficiente para atender à
demanda que estava sendo gerada, em vista do bem-estar e da qualidade de
vida tanto dos veranistas quanto dos torrenses. Na visão dos autores desse
relatório, o texto do Plano Diretor apresentava uma confusão conceitual entre
os termos “desenvolvimento” e “construção”, tratados como sinônimos.
Enxergavam, portando, o mesmo como um plano construtivista, pautado por
uma demanda da “indústria da construção civil”, que desejava um crescimento
ilimitado para a cidade.
Esses grupos manifestavam, através do relatório apresentado, ser contra o
adensamento populacional em Torres. Sugeriam para isso a utilização do
instrumento da Quota Ideal, no qual a metragem quadrada de terreno
destinado a cada unidade diminuiria progressivamente na medida em que
fosse se afastando da orla72. Apesar das justificativas pertinentes às suas
preocupações com os efeitos do adensamento e verticalização em Torres, é
possível notar nesses grupos certo desconforto em relação à mudança no perfil
da cidade, a qual acreditavam que devesse valorizar sua vocação de cidade
balneária.
As divergências ao texto do Projeto de Lei do Plano Diretor, apresentadas
nesses relatórios, assim como o estado em que se encontravam os trabalhos,
foram transmitidos à nova gestão eleita para o mandato de 1993 a 1997. O
novo presidente da Câmara Municipal de Torres, Guilherme Cléo Biasi, optou
por seguir com o mesmo assessoramento técnico da gestão anterior e deu
continuidade aos trabalhos (LANGE, 1997). Entretanto, o andamento dos
mesmos foi comprometido, e a votação do Projeto de Lei foi antecipada em
razão de questões políticas.
71

O relatório conjunto entre a SAPT e a ACPC era um dos 37 anexos (anexo cinco) do relatório
informativo à nova Administração Municipal, que reunia o material até então disponível sobre a
elaboração do Plano Diretor (1993).
72
Segundo a proposição apresentada no relatório, os terrenos próximos à orla teriam a quota
ideal de 250m² por unidade, diminuindo progressivamente até os 100 m² nas áreas mais
distantes.
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O Presidente da Câmara de Vereadores relatou em correspondência
endereçada ao assessor técnico da casa, arquiteto João Villanova Gallardo, em
setembro de 1993, que o detalhamento do Plano Diretor não poderia esperar,
devendo ser realizado após a aprovação do seu projeto de lei. A urgência
ocorreu devido à obtenção de recursos financeiros assegurados politicamente
junto ao Governo Federal para a implantação de projetos almejados há muito
tempo para a cidade73. Entretanto, os repasses das verbas estavam
condicionados à existência de um Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano no
município.
Assim, o Projeto de Lei do Plano Diretor74 de iniciativa do legislativo, foi levado
a votação em sete de outubro de 1993, sendo aprovado pelos vereadores. Já
no dia seguinte, o mesmo seguiu para a análise do Prefeito Clóvis Webber
Rodrigues (1993-1996), que, ao recebê-lo, enviou solicitação à DIPLAN
pedindo sua manifestação sobre o texto, a fim de que, assim, pudesse dar
“sequência administrativa ao processo”.
O retorno do órgão veio poucos dias após sua solicitação, através do Parecer
nº 011/1993, assinado pelas arquitetas Salma Cafrune e Marta Ghezzi. As
técnicas disseram que o texto votado era um desmembramento do material que
estava sendo elaborado pela equipe técnica com assessoramento da DIPLAN,
do qual somente a parte inicial, que continha “princípios, diretrizes básicas e as
propostas de perímetro urbano e de divisão da sede e do 2º Distrito em
unidades territoriais” foi submetida à apreciação. Por fim, as mesmas
justificaram a necessidade de veto a alguns artigos do projeto de lei.
As sugestões realizadas no Parecer Técnico foram aceitas pelo Prefeito, que
encaminhou oficialmente à Câmara Municipal de Torres o comunicado de sua
decisão pelo veto parcial ao Projeto de Lei através do Ofício 657/1993 no dia
27 de outubro. Alertado pela DIPLAN, pelo que consideraram como um vício de
iniciativa, o Prefeito arguiu a inconstitucionalidade dos Artigos 89 e 90, que
criava e determinava as atribuições do Departamento de Planejamento
Municipal, visto que, segundo o Inciso III do Artigo 75 da Lei Orgânica do
Município, “a criação, estruturação e atribuições das Secretarias ou
73

Os projetos em questão, para os quais se receberiam verbas do Governo Federal, eram a
construção de um Ginásio de Esportes e um Centro de Convenções. Além do possível
credenciamento de Torres a receber um Cassino, caso uma lei que estava para ser votada à
época liberasse a atividade.
74
Projeto de Lei nº2735/1993.
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Departamentos equivalentes e órgãos da Administração Pública”, eram de
iniciativa exclusiva do Prefeito.
Não concordando com as justificativas do Prefeito, a Câmara de Vereadores
derrubou o veto e promulgou a Lei nº 2710 do Plano Diretor do Município de
Torres, publicada em 26 de novembro de 1993. A mesma, no entanto, em
função das discussões e empasses gerados entre os poderes legislativo e
executivo, nunca foi aplicada.
Gráfico 4 - Volume de aprovações de projetos arquitetônicos junto à PMT.

Fonte: elaborado pela autora.

Durante os anos de discussão da Lei do Plano Diretor, a construção civil
continuou a se expandir na cidade, e alguns edifícios multifamilares tiveram
seus projetos arquitetônicos aprovados nesse período. No Gráfico 4 podemos
notar que o maior volume dessas aprovações concentrou-se nos anos de 1990
e 1994. Já nos anos de 1991 e 1992, verificamos a redução dessas
aprovações, que apresentaram uma queda ainda maior no ano de 1993. Esses
anos coincidem, como vimos anteriormente, com o período de intenso debate
sobre o Plano Diretor, o que, possivelmente, possa ter gerado relativa
insegurança para construtores e investidores em relação ao futuro da cidade,
reduzindo a submissão de projetos entre 1991 e 199375.
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É importante considerar a possível relação entre o desempenho da construção civil
(vinculada aqui à redução no volume de aprovações) e o auge da instabilidade econômica
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Figura 45 - Paisagem urbana- Torres no início da década de 1990 (acima) e em 2000
(abaixo).

Fonte: Museu Histórico de Torres. Adaptado pela autora.

Dentre os edifícios aprovados, muitos se localizam na Zona Três,
especialmente na área cujo perímetro se dá pela Rua Sete de Setembro, Av.
Benjamin Constant, Praça XV de Novembro e o Rio Mampituba. A
causada pela hiperinflação que atingiu a economia nacional a partir de 1989 e voltou a
estabilizar-se apenas após a implantação do Plano Real, em 1994.
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concentração de edifícios nessa área, que começou a receber os primeiros
prédios destinados a segunda residência ainda na fase anterior, marca a
transformação do perfil das alturas de Torres nessa fase, formando, do ponto
de vista de quem a observa do mar, uma espécie de barreira que se estende
por toda a orla e que minimiza a percepção das torres basálticas naturais que
deram nome à cidade, conforme pode se observar na Figura 45.
Nessa paisagem urbana, que já se pode chamar de vertical, poucos edifícios
se sobressaem, estando sua percepção mais ligada ao conjunto formado pelos
mesmos do que a elementos isolados. As alturas dos edifícios, nesse período,
situaram-se entre sete e doze pavimentos, apresentando aumento significativo
do número de edifícios aprovados acima de 10 pavimentos em relação à fase
anterior. Porém, apesar do aumento geral das alturas, nenhum edifício
ultrapassou a altura máxima da fase anterior (19 pavimentos), sendo o Edifício
Debret, o mais alto do período, com 15 pavimentos, localizado junto à Praça
João Neves da Fontoura.

Gráfico 5 - Alturas dos edifícios aprovados entre 1987-1994.

Fonte: elaborado pela autora.

No entanto, estima-se que o Edifício Dunas Flat Services, localizado na Rua
Borges de Medeiros (limite entre as Zonas Dois e Três) tenha sido aprovado no
ano de 1993, com 20 pavimentos. Esse edifício causou grande impacto na
paisagem urbana daquele período, apesar de ter apenas um pavimento a mais
do que o edifício mais alto da fase anterior (Ed. Ville de Saint Tropez), em
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frente ao qual se localiza; sua altura é nitidamente superior, destacando-se na
silhueta da cidade, conforme observa-se na Figura 45.
Após os impasses ocorridos em 1993, o descontentamento e indignação com a
falta de solução sobre o Plano Diretor atingia todos os setores da opinião
pública. Dessa maneira, no verão de 1994, um grupo de veranistas, como
forma de pressão, criou o movimento SOS Torres, denunciando a falta de
resolução em relação ao Plano Diretor, assim como a baixa qualidade dos
serviços na cidade que, segundo os mesmos, estavam caóticos (LANGE,
1997).
A SAPT aderiu ao movimento e nomeou uma comissão técnica, formada pelos
arquitetos Lais Salengue, Carlos Eduardo Dias Commas e Telmo Magadan
para estudar, acompanhar e, conforme possível, assessorar os poderes
municipais. No entanto, inicialmente não se conheciam as ideias da Câmara de
Vereadores em relação ao futuro do Plano Diretor. Apenas após a eleição de
seu novo presidente, Luiz Barcelos, e seu novo assessor técnico, arquiteto
Leonardo Carucio, foi criado um novo Projeto de Lei, sob o número 39/1994, e
nomeada uma comissão encarregada de coordenar as ações do Plano Diretor,
presidida pela vereadora Rosane Freitas Oliveira (CHAIEB ET AL, 1996).
Com o objetivo de discutir o novo projeto de lei com a comunidade, a
ASENART, em junho de 1994, promoveu o 1º Seminário sobre o Plano Diretor
de Torres. O encontro teve a adesão de representantes da Prefeitura
Municipal, SAPT, CREA-RS, CDL, entidades de bairros, entre outros (LANGE,
1997). Em contrapartida, o Seminário não contou com o amplo apoio da
Câmara Municipal, que foi representada por apenas dois vereadores (CHAIEB
ET AL, 1996). Ao final do evento as contribuições e conclusões finais do
mesmo foram compartilhadas com a vereadora Rosane Oliveira.
Ao tomar conhecimento sobre o conteúdo dessas conclusões, o presidente da
SAPT, José Chaieb, identificou uma série de “propostas fantasmas” que não
haviam sido elaboradas e aprovadas por consenso durante o Seminário.
Assim, manifestou ter ficado claro que “o processo do Plano Diretor de Torres
não era um processo técnico e, sim, um arranjo político-econômico sujeito às
mais sórdidas interferências” (CHAIEB ET AL, 1996). A SAPT preocupava-se à
época com o chamavam de “lobby” entre construtores e corretores,
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pretendendo, inclusive, promover denúncia junto ao Ministério Público em
relação a fatos relacionados a essa questão (CHAIEB ET AL, 1996).
A construção civil e seu avanço não eram uma preocupação única da SAPT e
seus membros, mas também de outros agentes envolvidos com o Plano
Diretor. Nesse sentido, a arquiteta Vera Prates, membro da ASENART, alertou
em sessão da Câmara de Vereadores sobre o enfoque excessivo dado à
regulamentação de alturas e recuos de edifícios e a pouca preocupação com
outras questões importantes ao município, como o turismo e o meio-ambiente.
Segundo a arquiteta, o plano era um “Plano Diretor da construção civil”
(GRACIANO, 2004). Anos antes, Ruschel (1995) denunciou, em crônica de
1992, a possível incompatibilidade entre a construção civil que se avolumava
na cidade e o turismo, relatando que à época os turistas já lamentavam que
Torres estava se tornando uma “nova Camboriú”.
Apesar do interesse em participar do processo de elaboração do Plano Diretor,
a Câmara de Vereadores não concedeu tal espaço à SAPT. O projeto de Lei
39/1994 foi discutido e aprovado pela câmara ainda naquele ano, seguindo a
sanção do prefeito. A SAPT, que depois desse episódio decidiu por não mais
se envolver nas questões do plano, voltou a intervir no verão de 1995, com a
promoção de um encontro informal entre o novo presidente da Câmara, Ivo
Rocha, vereadores, arquitetos e lideranças locais (CHAIEB ET AL, 1996).
Dispostos a encontrar uma solução para o empasse de anos envolvendo o
Plano Diretor, chegaram ao consenso sobre a constituição de uma comissão
de arquitetos representando diversos segmentos. A comissão foi composta
pelos arquitetos: Salma Cafrune e Marta Guezzi (Governo do Estado), Laís
Salengue (SAPT), Carlos Eduardo Dias Commas (SOS Torres), Eliane Zortéa
(Executivo Municipal) e Vera Prates (Legislativo Municipal). A essa comissão
coube, além da elaboração do veto ao projeto aprovado anteriormente pela
Câmara, a apresentação de uma nova proposta de Plano Diretor ao município.
Assim, em julho de 1995, sob a coordenação da arquiteta Vera Prates, a nova
proposta foi votada e aprovada na Câmara de Vereadores, sendo sancionada
pelo prefeito como a Lei 2902. Dessa forma, encerra-se essa fase de muitos
debates e incertezas, mas também de definições do que viria a ser o
planejamento urbano na cidade.

Figura 46 - Edificações aprovadas entre os anos de 1987 e 1995.
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Fonte: Mapa Cadastral (2004). PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES, 2014. Adaptado pela autora.
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4.1.3. Fase 3: O Primeiro Plano Diretor e a delimitação das alturas
máximas (Lei nº 2.902/95 – Lei nº 3.135/97)
Depois de muitos anos de debates, discordâncias e conflitos entre grupos
sociais e poder público, enfim foi sancionada a Lei nº 2902 do Plano Diretor de
Torres, no dia 12 de julho de 1995, na gestão do Prefeito Clóvis Webber
Rodrigues (1993-1996). A lei dividiu territorialmente o município entre oito
distritos76 e suas respectivas sedes. O 1º Distrito – Torres, seus bairros e
balneários – foi organizado em 19 unidades territoriais classificadas como
Zonas, Corredores de Comércio e Serviços e Áreas Especiais.

Figura 47- Mapa original Lei 2902/1995 – Unidades Territoriais 1º Distrito.

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES, 2017b.

76

Distritos e suas sedes: 1º distrito – Torres, seus bairros e balneários; 2º distrito – Vila São
João, 3º distrito – Pirataba; 4º distrito – Morro Azul; 5º distrito – São Pedro de Alcântara
(Colônia São Pedro); 6º distrito – Roça da Estância; 7º distrito – Rua Nova e 8º distrito – Rio de
Dentro.
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Dentre essas unidades territoriais, interessa-nos estudar as compreendidas
dentro do limite da zona urbana da Lei 728/1962, a primeira legislação
analisada neste trabalho, cuja área serve como referência para a avaliação das
transformações da paisagem urbana em Torres. Até esse momento a cidade
era dividida em apenas três zonas, que não correspondiam mais à necessidade
de regulamentação para uma cidade que se expandiu e formou áreas de
características diversas em seu território. Assim, vemos que as três zonas de
1962 foram subdividas em várias unidades territoriais na Lei do Plano Diretor,
conforme mostra a Figura 48.

Figura 48 - Comparativo entre as Zonas da Lei 728/1962 e da Lei 2902/1995.

Fonte: Mapa Cadastral (2004). PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES, 2014. Adaptado pela
autora.

A antiga Zona Um, que compreendia toda a orla, foi dividida em três unidades
territoriais: a Zona Quatro (Praia da Cal), a Zona Seis (Prainha) e a Zona Oito
(Praia Grande e Praia dos Molhes). O limite desta última ampliou em uma
quadra a antiga área da Zona Um, passando da Rua Sete de Setembro à Av.
Silva Jardim. Apesar dessa divisão, os índices determinados para essas novas
unidades territoriais ficaram, em grande parte, iguais ou semelhantes uns aos
outros, como podemos observar no Quadro 4.
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Quadro 4 - Comparativo entre regimes urbanísticos: Lei 728/1962 e Lei 2902/ 1995.

Fonte: elaborado pela autora.

A principal característica da Zona Um da Lei 728/1962 foi assegurada pela
manutenção da altura máxima nas novas unidades territoriais à beira-mar,
passando de sete para oito metros. Esse dispositivo garantiu a predominância
de habitações unifamiliares nessas zonas (único uso incentivado nas mesmas)
e a permanência de uma paisagem urbana formada quase exclusivamente por
residências de baixo gabarito de altura.
Apesar dos dispositivos semelhantes observados entre as Zonas Quatro, Seis
e Oito, é possível ver no Quadro 4 algumas particularidades entre as mesmas,
que de certa forma seguiram as características já existentes em cada trecho de
orla. Na Zona Seis, Prainha, nota-se que a Quota Ideal77 de habitação era o
dobro do estabelecido para as Zonas Quatro e Oito. De fato, a Prainha foi, ao
longo da história da cidade, uma das áreas mais valorizadas para o mercado
imobiliário, onde foram implantadas casas de veraneio de grande metragem
quadrada e alto padrão construtivo. Assim, a quota ideal estabelecida pela Lei

77

Sobre a Quota Ideal, segundo o Art. 65 da Lei 2902/1995: é a relação entre a área total do
terreno e o número total de unidades que podem ser edificadas nele. A Quota Ideal de
habitação limita o número de unidades residenciais e a Quota Ideal de Alojamento limita o
número de unidades em hotéis, pousadas, motéis e albergues. É o instrumento utilizado para o
controle da densidade populacional e sua compatibilização com a infraestrutura instalada ou
programada.
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2902/1995 parece respaldar e incentivar a manutenção do status quo dessa
paisagem.
Já na Zona Oito, que abrange a Praia Grande e a Praia dos Molhes, a
determinação de uma Quota Ideal para alojamentos, cuja metragem quadrada
era menos da metade do estabelecido para as Zonas Quatro e Seis, parecia
proporcionar maior facilidade à implantação de pousadas78, único uso possível
na área além da habitação. Essa quota possibilitava um número maior de
unidades, dando rentabilidade ao negócio e, portanto, conferindo maior
probabilidade desse tipo de empreendimento ser implantado nessa área do que
nas demais zonas da orla.
Já a antiga Zona Dois da Lei 728/1962 também foi dividida em praticamente
três unidades territoriais, englobando parcialmente as Zonas Cinco e APT
(Área de Interesse Paisagístico, Histórico-Cultural e Turístico) e integralmente o
perímetro da Zona Sete, conforme se observa na Figura 48. Esse núcleo de
zonas certamente é um dos mais complexos em termos de regulamentação até
os dias atuais, conforme ressalta o entrevistado T1 (servidor público com
atuação no setor de aprovação de projetos):

É um quebra cabeça isso aí [...] toda vez que tem um processo aí, eu
estou há quatro anos fora, mas cada vez que caía um processo para
mim aí eu pegava toda a legislação e lia ela toda de novo. Do inicio
ao fim para não perder um detalhe, porque é muito detalhe. É bem
complexo. (Entrevistado T1)

Essa complexidade, citada pelo entrevistado, dificulta a análise da área e a
comparação entre as leis que incidiam anteriormente sobre a mesma e o Plano
Diretor. Por esse motivo, a fim de facilitar a compreensão, dividimos a análise
do regime urbanístico em comparação com a Lei 728/1962 para cada uma das
novas zonas nas quais foi dividida a antiga Zona Dois. Porém, antes se fazem
necessários alguns esclarecimentos gerais sobre as ações previstas no Plano
Diretor de 1995, que atingem essas zonas.

78

Segundo o Art. 39 da Lei 2902/1995, eram classificados como pousadas os
estabelecimentos destinados a hospedagem que possuíssem no máximo dois pavimentos e 12
unidades de alojamento, além de 50% da área do terreno destinada a lazer e recreação.
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A Zona Cinco (Histórica)

79

e a APT, por serem consideradas como Áreas

Especiais80, não tiveram seus regimes urbanísticos definidos pela Lei
2902/199581. Segundo o Art. 24, os mesmos deveriam ser determinados a
posteriori em um Projeto de Lei específico para cada Área Especial
previamente delimitada82, a ser elaborado pelo Executivo Municipal com a
participação do Conselho do Plano Diretor.
A lei também definiu, no Art. 106, que em um prazo máximo de 180 dias após
sua publicação deveriam ser realizados concursos públicos para detalhar e
regulamentar algumas áreas, entre elas a Zona Cinco e a APT contígua (Av.
Silva Jardim, Praça XV de Novembro, Lagoa do Violão e seu entorno). Em
ambos os casos, segundo o Artigo 107, os Projetos de Lei de regulamentação
das Áreas Especiais deveriam ser aprovados pela Câmara de Vereadores em
até 360 dias após a publicação da Lei 2902/1995.
Esse tratamento diferenciado dado às Áreas Especiais demonstra o cuidado
necessário à definição de seus regimes urbanísticos em decorrência das
características particulares das mesmas. As unidades territoriais aqui
analisadas, Zona Cinco e APT, possuem extrema importância paisagística para
Torres, tanto pela presença de elementos naturais – Torre Norte (Morro do
Farol) e a Lagoa do Violão – como pelos elementos edificados – construções
do antigo núcleo urbano, como a Igreja São Domingos (tombada como bem
cultural do Estado). Assim, a definição do regime urbanístico deveria levar em
consideração toda essa importância e complexidade de elementos, sem perder
de vista que, à época, essa área, compreendida pela antiga Zona Dois, já havia
passado por um acentuado processo de transformação da paisagem urbana,
79

Apesar de representadas como duas unidades territoriais autônomas nos mapas anexos à
Lei 2902/1995, a Zona Cinco é definida pelo Art. 29 desta como integrante das Áreas de
Interesse Paisagístico, Histórico-Cultural e Turístico.
80
Segundo o Art. 22 da Lei 2902/1995, são consideradas Áreas Especiais aquelas que
requerem projetos e regimes urbanísticos especiais em razão de suas peculiaridades, que
podem se referir a: suas características de localização, situação, condição topográfica,
proteção à saúde pública e ao patrimônio ambiental, nos seus aspectos ecológicos,
paisagísticos, culturais, sociais e econômicos, ou devido à implantação ou previsão de
programas ou projetos governamentais e equipamentos urbanos.
81
Os quadros foram atualizados pela Lei 3135/1997, analisada na próxima fase deste trabalho.
Entretanto, apesar da atualização, nada se alterou em relação às determinações para a Zona
Cinco, que permaneceram exatamente iguais. Nenhum quadro foi dedicado à APT em
nenhumas das leis mencionadas.
82
O Art. 25 da Lei 2902/1995 classificava em cinco as Áreas Especiais: I – Área de Interesse
Público e Social (APS), II – Área de Interesse Paisagístico, Histórico-Cultural e Turístico (APT),
III – Área de Proteção Ambiental (APA), IV – Área de Revitalização Urbana (ARU) e V – Área
de urbanização Preferencial (AUP).
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como veio se demonstrando neste trabalho. Nesse sentido, as ações propostas
nos artigos 24, 106 e 107 do Plano Diretor pareciam adequadas à relevância
dada ao regime urbanístico no sentido de preservar, proteger e valorizar a
paisagem urbana de Torres, manifestadas no Art. 9383 do Capítulo X, da
Paisagem Urbana, onde a mesma é reconhecida como “seu valor mais
significativo e importante base econômica” do município.
Porém, toda a relevância dada às Áreas Especiais, na prática, não se
concretizou,

visto

que

os

artigos

mencionados

acima

não

foram

regulamentados. Segundo o entrevistado T1, os concursos públicos previstos
no Artigo 106 nunca aconteceram, e tampouco o Executivo Municipal procedeu
à elaboração dos Projetos de Lei para o detalhamento e determinação dos
regimes urbanísticos dessas áreas, conforme o Artigo 24. De acordo com o
entrevistado, isso se deve à não criação do Departamento de Planejamento
Municipal (DPM), previsto no Art. 95 da Lei do Plano Diretor, órgão que deveria
ser responsável pelo planejamento urbano na prefeitura.
Dessa maneira, as aprovações de projetos arquitetônicos na Zona Cinco, que
deveriam seguir as determinações da Lei 2427/1989 (Lei de Proteção ao
Entorno da Igreja São Domingos) apenas até a regulamentação dos artigos
24,106 e 107 da Lei 2902/1995, continuam submetidas às suas diretrizes até
hoje84. No entanto, como visto na fase anterior, a Lei 2427/1989 não possuía
regime urbanístico próprio, mas determinava que os lotes por ela especificados
ficassem submetidos ao regime da antiga Zona Um da Lei 728/1962, que
restringia a altura das edificações a sete metros.
No mapa apresentado na Figura 49, podemos observar que os lotes inseridos
na Zona Cinco da Lei do Plano Diretor coincidiam quase em sua totalidade com
os especificados pela Lei 2427/1989, sendo que apenas três não estavam
sujeitos à lei anterior: o lote 11 da quadra 1-D e os lotes sete e oito da quadra
83

No original: Capítulo X – da Paisagem Urbana – Artigo 93: “A preservação, proteção e
valorização da paisagem urbana de Torres, que se constitui no seu valor mais significativo e
importante base econômica, serão asseguradas mediante os dispositivos de controle do
parcelamento, uso e ocupação do solo (...)”.
84
Segundo o entrevistado T1, atualmente os processos de aprovação de projetos
arquitetônicos na Zona Cinco tramitam no COMPHAC (Conselho Municipal do Patrimônio
Histórico Artístico e Cultural). Esse órgão foi criado pela Lei 4080/2007 com a função de
assessorar a Administração Municipal em relação a questões pertinentes ao seu patrimônio
histórico, artístico e cultural. Teve suas funções ampliadas pela Lei 4789/2015, sendo
atualmente “deliberativo, consultivo, normativo e fiscalizador de assessoramento à
administração pública e órgãos de representatividade”.
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1-C, onde nesse período estava em construção o Ed. Itália, visto na fase
anterior. Assim, vemos que tanto o traçado do limite da Zona Cinco quanto à
indicação de que a mesma seguisse as determinações da Lei 2427/1989
apenas respaldaram o que já estava em vigência para área naquela época.

Figura 49 - Comparação Lei 2427/1989 e Lei 2902/1995.

Fonte: Mapa da cidade (1955). PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES, 2017. Adaptado pela
autora.

A ausência de regulamentação dos artigos 24,106 e 107 da Lei 2902/1995
afetou também a APT (Área de Interesse Paisagístico, Histórico-Cultural e
Turístico). Para essa zona, o texto do Plano Diretor (parágrafo único do Art. 29)
determinava que caso não cumprido o prazo de 360 dias para a aprovação das
leis de regulamentação às Áreas Especiais, estabelecido no Art. 107, os lotes
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compreendidos na APT passariam a obedecer ao regime urbanístico de outras
três zonas. Assim, a maior parte dos mesmos ficaria condicionada ao regime
da Zona Dez, onde seria possível edificar até 24 metros de altura utilizando o
índice de aproveitamento de três vezes a área do terreno. As exceções eram
os lotes da “ponta” da Lagoa do Violão (Figura 49), que estariam sujeitos às
diretrizes da Zona Três e da Zona Cinco. Essas zonas, limítrofes à Lagoa,
apresentavam alturas máximas mais restritivas do que a Zona 10, podendo ser
edificado na Zona Três o máximo de nove metros e na Zona Cinco apenas sete
metros, conforme se observa no Quadro 5.

Quadro 5 - Comparativo entre regimes urbanísticos: Lei 728/1962 e Lei 2902/ 1995

Fonte: elaborado pela autora.

A determinação de atribuir o mesmo regime urbanístico das zonas vizinhas à
Lagoa do Violão para esses lotes que compõem o seu entorno parecia
acertada, visto que a aplicação dos mesmos auxiliaria na composição de uma
paisagem uniforme85 para a área. No entanto, novamente o cuidado com a
questão da paisagem não se concretizou. Dias após o prazo previsto86 no Art.

85

Por uniforme entende-se uma área composta por edifício de alturas similares.
Para a submissão das demais leis a que se referia o Art. 107 foi concedido novo prazo até
dezembro de 1996, através da Lei 3012/1996.

86
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107 se esgotar, em 17 de julho de 1996, foi sancionada a Lei 3019. Essa
alterava a determinação original da Lei 2902/1995, que submetia os lotes
especificados no parágrafo único do Art. 29 ao regime urbanístico das Zonas
Três e Cinco, estabelecendo que todos os lotes da APT ficassem sujeitos ao
Regime Urbanístico da Zona 10.
Dessa forma, a unidade da paisagem em todo o entorno da Lagoa do Violão,
não seria mantida, como parece ter sido pensado originalmente. Os efeitos da
Lei 3019/1996 seriam sentidos posteriormente, quando da aprovação87 do
projeto arquitetônico do Edifício Ponta da Lagoa88, de 14 pavimentos. O mesmo
está situado em um lote que originalmente, pela Lei do Plano Diretor, deveria
obedecer ao regime urbanístico da Zona Cinco, com a limitação de sete metros
de altura, mas que através da Lei 3019/1996 pôde utilizar o regime urbanístico
da Zona 10. Sobre essa aprovação, o entrevistado T1 comenta:

[...] isso foi, Nossa Senhora, isso foi uma luta! Porque eu, [...], preferia
que esse prédio não tivesse sido aprovado ai. Eu preferia que o
entorno aqui da Lagoa permanece com edificações baixas. No
entanto, a lei era absolutamente clara em relação aos lotes. E eu
como funcionário público não faço lei, sou obrigado a cumprir naquilo
que a lei não tem imprecisões, não tem incorreções que eu possa
sustentar. (Entrevistado T1)

Porém, essa mudança na indicação dos regimes urbanísticos, quando avaliada
em relação à Zona Dois da Lei 728/1962 (modificado pela Lei 2265/1987), à
qual esses lotes estavam submetidos anteriormente, mostra determinações
muito próximas entre a mesma e a Zona 10, conforme se observa no Quadro 5.
Podemos notar a partir desse quadro que o regime da Zona 10 restringia o
potencial construtivo dos terrenos em comparação ao da Zona Dois da Lei
728/1962, visto que o índice de aproveitamento teve uma redução de 14% e a
altura ficou limitada a 24 metros, uma redução de até dois pavimentos (se
considerarmos 3 metros/pavimento). Dessa forma, essa mudança não
representou um grande potencial de transformação para a paisagem urbana da
área, tendo sido apenas uma continuidade do que já era praticado pela lei
anterior.
87

Apesar de não conhecermos o ano exato em que o projeto arquitetônico do Ed. Ponta da
Lagoa foi aprovado, sabemos que o edifício está vinculado ao regime urbanístico da Zona 10, e
que o regime não foi alterado por leis posteriores.
88
A data de aprovação do projeto arquitetônico do Ed. Ponta da Lagoa não foi localizada.
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Quadro 6 - Comparativo entre regimes urbanísticos: Lei 728/1962 e Lei 2902/1995

Fonte: elaborado pela autora.

A Zona Sete, última a ser analisada entre as unidades territoriais inseridas no
perímetro da antiga Zona Dois da Lei 728/1962 (Figura 48), foi a única entre
essas a ter seu regime urbanístico determinado pela Lei 2902/1995. Nessa
unidade encontram-se os edifícios mais altos da cidade, aprovados antes de
1987, quando o índice de aproveitamento na antiga Zona Dois baixou de seis
para 3,5 vezes a área do terreno. Assim, a Lei do Plano Diretor reduziu ainda
mais o índice de aproveitamento (IA=3) e fixou a altura máxima para as
edificações em 29,5 metros, algo próximo aos 10 pavimentos, que era o seu
limite anterior, conforme se observa no Quadro 6. Um limite consideravelmente
alto para a zona, visto que a mesma localiza-se em uma cota altimétrica
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elevada da cidade, estando a Rua José Antônio Picoral situada na base da
Torre Norte (Morro do Farol), a uma diferença de apenas dez metros em
relação ao seu cume. Dessa maneira, como para as demais zonas analisadas
até aqui, a Lei do Plano Diretor parece ter seguido o que já vinha sendo
aplicado como regramento a essa unidade territorial em relação ao índice de
aproveitamento permitido e a altura máxima89.
A Zona Três, a maior entre as delimitadas na Lei nº 728/1962, englobou em
sua área dez unidades territoriais da Lei do Plano Diretor (Figura 50). As
mesmas receberam regimes urbanísticos bem diferentes entre si, conforme
apresentado no Quadro 7. Através da análise do quadro, percebemos uma
espécie de escalonamento entre os índices de aproveitamento e as alturas
máximas permitidas nas diversas zonas da cidade. Essa percepção fica
evidenciada quando espacializamos essas informações, conforme o mapa
apresentado na Figura 50. Nele, notamos que esses dispositivos aumentam
progressivamente desde as unidades territoriais próximas a Rua Caxias do Sul
até as localizadas perto do Rio Mampituba, onde encontramos as maiores
alturas permitidas nas Zonas Nove e 12.
Quadro 7 - Comparativo entre regimes urbanísticos: Lei 728/1962 e Lei 2902/ 1995

Fonte: Elaborado pela autora.

Esse

escalonamento

do

regime

urbanístico

segundo

seu

índice

de

aproveitamento e altura máxima, mostra a divisão da cidade em dois polos,
cujo eixo aproximado seria a Rua Joaquim Porto (Figura 50). Dessa forma,
vemos a tendência à configuração de duas paisagens urbanas traçadas
através das diferenças na lei, onde de um lado teríamos uma paisagem mais
89

Apesar de não ser o foco da análise deste trabalho, é necessário fazer uma menção à
fixação dos recuos, que, no caso da Zona Sete, ganharam, com o Plano Diretor, definições de
dimensionamento diferenciadas para todas as laterais do terreno, alterando o recuo de divisa
determinado até o momento.
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horizontal (próxima à Lagoa do Violão e à Praia da Cal) e de outro uma
paisagem mais verticalizada (proximidades da Praia Grande e do Rio
Mampituba).
Figura 50 - Escala de índices de aproveitamento e alturas entre as Zonas da Lei
2902/1995 englobadas pelo perímetro da Zona Três da Lei 728/1962.

Fonte: Mapa Cadastral (2004). PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES, 2014. Adaptado pela
autora.

Entretanto, as edificações de que temos registro das aprovações dos projetos
arquitetônicos nessa fase não se relacionam claramente com o regime
urbanístico posto pela Lei do Plano Diretor. Segundo a amostra utilizada na
pesquisa, houve poucas aprovações de projetos entre os anos de 1995 e 1997,
sendo que os quatro edifícios aqui considerados tiveram seus projetos
aprovados entre agosto e setembro de 1995, ou seja, entre um e dois meses
após a sanção do Plano Diretor.
Dessa forma, consideramos que a análise para a aprovação desses edifícios
tenha sido realizada sob o regime da Lei 2265/1987, quando não havia um
limite de altura máxima determinado para a Zona Três da Lei 728/1962, na qual
se inseriam anteriormente. Isto, visto que três desses edifícios apresentam um
número de pavimentos que ultrapassa a altura máxima (considerando 3
metros/pavimento) estabelecida pela Lei 2902/1995 para as Zonas Nove e Oito
onde se inserem, estando, portanto, em desconformidade com a mesma.
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Assim, os edifícios: Atlantis (16 pavimentos) e San Marino (20 pavimentos)
possuem alturas que variam entre, aproximadamente, 48 e 60 metros, o que
demonstra a desconformidade com o limite de altura de 29,5 metros
estabelecido para a Zona Nove, onde se localizam. Já na Zona Oito, o Ed. Las
Dunas Residence supera o limite de oito metros de altura fixado pela Lei
2905/1995, uma vez que foi aprovado com 15 pavimentos (cerca de 45
metros). Finalmente, o último edifício da amostra, o Arara Azul, foi aprovado na
Zona Três com três pavimentos (aproximadamente nove metros), sendo o
único dentro do limite de altura do regime urbanístico da Lei 2902/1995.
Um dos possíveis motivos para a redução no número de aprovações nesse
período foi o ajuizamento de uma Ação Civil Pública90 pelo MPF (Ministério
Público Federal)91 contra o município de Torres em fevereiro de 1996. A
mesma tinha como objetivo conseguir com que cessassem o dano ecológico
contra os bens da União92 devido ao incremento da construção civil no
perímetro urbano, o lançamento de esgoto “in natura” nas praias e a
inexistência de um sistema eficaz de esgoto cloacal na cidade.
A ação foi acolhida pela Justiça Federal, que já em março de 1996 concedeu
parcialmente a liminar solicitada pelo MPF, determinando que somente fossem
concedidas novas licenças para construir no perímetro urbano:

[...] mediante apresentação de projeto de sistema autônomo de
coleta, tratamento e destinação final, devidamente aprovado e
licenciado pelo órgão de saneamento do Estado e cuja execução terá
seus custos integralmente cobertos pelo empreendedor ou edificador.
(Justiça Federal, Processo n° 2000.04.01.146446-0, folha nº 203).

O município poderia pedir a revogação da liminar caso apresentasse em juízo o
plano detalhado de recuperação ou ampliação do sistema de esgoto cloacal
para a cidade, já aprovado pela FEPAM (Fundação Estadual de Proteção
Ambiental) ou outro órgão competente. Esse processo judicial se estendeu até
90

A ação civil pública é um instrumento processual, de ordem constitucional, destinado à
defesa de interesses difusos e coletivos.
91
A ação foi o desdobrando de uma representação apresentada ao órgão pela UPAN (União
Protetora do Ambiente Natural), pedindo providências legais em relação ao problema da
poluição das praias gaúchas pelo lançamento de esgotos sem tratamento. (Justiça Federal,
Processo n°2000.04.01.146446-0, folha nº 15).
92
Como bens da união, são citados no documento: as praias marítimas, o mar territorial, os
terrenos de marinha e as águas do Rio Mampituba. A ação também visava resguardar a saúde
das populações que frequentavam as praias marítimas e fluviais de Torres (Justiça Federal,
Processo nº 2000.04.01.146446-0, folha nº 02).
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o ano de 2004, apresentando desdobramentos até os dias de hoje, como
veremos na próxima fase.

Figura 51 - Edificações aprovadas entre os anos de 1995 e 1997.
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Fonte: Mapa Cadastral (2004). PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES, 2014. Adaptado pela autora.
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4.1.4. Fase 4: A Retirada dos Limites de altura – A Consolidação da
Verticalização em Torres (Lei nº 3.135/97 – 2017)
A última fase de análise deste trabalho inicia-se com a sanção da Lei nº 3135
em 1997 e encerra-se no ano de 201793. Um período de 20 anos em que foram
construídos alguns dos edifícios multifamiliares mais altos da cidade, cujas
aprovações foram possibilitadas em função das alterações realizadas pela
referida lei ao Plano Diretor. Porém, à exceção da Lei nº 3135/1997, a
legislação urbana municipal, ao longo desses anos, pouco influenciou a
verticalização das edificações multifamiliares. Nesse sentido, a participação de
agentes externos à administração pública teve maior relevância, especialmente
as decisões judiciais que auxiliaram no controle das alturas das mesmas, como
veremos ao longo deste tópico.
Assim, a Lei nº3135, sancionada no segundo mandato do Prefeito César
Cafrune (1997-2000), foi a mais significativa edição à Lei do Plano Diretor
nessa fase. Entre suas determinações estão: a reorganização do território do
município94, as modificações nos quadros destinados ao regime urbanístico e a
redefinição dos limites de algumas unidades territoriais do Primeiro Distrito95.
Conforme se pode observar no mapa96 apresentado na Figura 52, dentre as
unidades que passaram pelas alterações mais significativas em seus limites

93

O ano de 2017 foi definido em razão do tempo de pesquisa dessa dissertação.
No ano de 1995 os municípios de Dom Pedro de Alcântara e Mampituba se emanciparam,
ocasionando a redução do território de Torres. O primeiro englobou a área do antigo Quinto
Distrito – São Pedro de Alcântara (Colônia São Pedro), e o segundo, as áreas do Sexto Distrito
–Roça da Estância, Sétimo Distrito – Rua Nova e Oitavo Distrito – Rio de Dentro. Da mesma
forma, nesse período, Torres também perdeu a área do Quarto Distrito – Morro Azul, que
passou a pertencer ao município de Três Cachoeiras. Assim, altera-se a divisão original do
território de oito para quatro distritos.
95
Originalmente, pela Lei nº 2902/1995, o Primeiro Distrito (Torres e seus respectivos bairros e
balneários) era dividido em 23 unidades territoriais. Porém, com a separação entre os bairros,
que permaneceram no Primeiro Distrito, e a Praia Paraíso e os balneários, que se
transformaram no Quarto Distrito, a Zona Um e Zona Dois passaram a pertencer a este último.
Assim, o Primeiro Distrito ficou com 21 unidades territoriais, sendo as Zonas de número Três a
Dezenove e os Corredores de Comércio e Serviços Um, Dois, Três e Quatro.
96
O mapa apresentado na Figura 52 baseou-se nos limites entre unidades territoriais dos
mapas fornecidos pela Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente – Prefeitura Municipal de
Torres/RS (correspondente à Lei 2902/1995) e no mapa anexo à Lei 3135/1997, encontrado na
Câmara Municipal de Vereadores de Torres/RS. Entretanto, os limites representados para a
Zona Oito neste último, não correspondem à descrição encontrada no texto da lei (Art.1º, alínea
j, Lei 3135/1997). Assim, os limites da Zona Oito foram considerados conforme a descrição do
texto e não com base no mapa, conforme as demais unidades. Posteriormente, a Lei
3198/1998 editaria o texto da alínea j, Art.1º da Lei 3135/1997, não alterando, porém, os limites
da zona, mas somente a sua redação. Dessa maneira, a divergência entre mapa e texto não foi
solucionada.
94
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temos: a Zona 11 e ARU (próxima ao Rio Mampituba) e a AUP97 e a ARU
(próxima à Praia da Guarita).

Figura 52 - Unidades territoriais Lei 3135/1997 (1º Distrito)

Fonte: Mapa Cadastral (2004). PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES, 2014. Adaptado pela
autora.

Entre as modificações98 realizadas nos quadros do regime urbanístico, a
retirada dos valores estabelecidos para as Quotas Ideais (habitação e
alojamento) foi o ponto comum a todas as unidades territoriais. Como expresso
na própria Lei do Plano Diretor99, a Quota Ideal é o dispositivo capaz de
controlar efetivamente a densidade populacional. Através de sua utilização, a
prefeitura pôde estimar a densidade para cada unidade territorial e, por
conseguinte, fornecer esses dados para o cálculo das redes de infraestrutura.
Dessa forma, a Quota Ideal torna-se um dispositivo muito importante ao
planejamento urbano.

97

Os limites da AUP (Área de Urbanização preferencial) foram alterados posteriormente
através da Lei Complementar nº 12, de 28 de Dezembro de 2007, quando a mesma teve sua
área reduzida em relação ao limite da ARU (Área de Revitalização Urbana) vizinha. Essa lei
também estabeleceu o quadro com o regime urbanístico para essa unidade territorial que ainda
não havia sido contemplada pelas leis anteriores. Posteriormente, a Lei Complementar nº 24 de
02 de dezembro de 2009, viria a alterar este quadro.
98
Outra modificação introduzida pela Lei 3135/1997 aos quadros do regime urbanístico foi o
acréscimo do quadro com o regime urbanístico próprio para as zonas ARU (Área de
Revitalização Urbana).
99
Conforme o Parágrafo Terceiro do Art. 65 da Lei 2902/1995 (Lei do Plano Diretor): “A Quota
Ideal de Terreno tem por função o controle da densidade populacional, compatibilizando-a com
a infra-estrutura instalada ou programada” (TORRES, 1995, p. 16).
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Desde 1996, como já mencionado anteriormente, transcorria a Ação Civil
Pública, ajuizada pelo MPF, que denunciava a ineficiência e insuficiência do
sistema de esgoto cloacal na cidade, estando válida nessa época, inclusive, a
liminar que restringia a liberação de novas licenças para construir no perímetro
urbano do município. Dessa forma, o ato de remover a quota ideal dentre os
dispositivos do Plano Diretor parece ter sido uma incoerência por parte da
prefeitura, pois a mesma perdeu um importante mecanismo de controle e
planejamento, que poderia tê-la auxiliado na resolução do problema que vinha
enfrentando.
Muitas tentativas de revogação da liminar foram feitas ao longo dos anos em
que o processo transcorreu, alegava o município em manifestação quando o
mesmo já estava em fase de Liquidação de Sentença100, da importância da
construção civil para o município e região, bem como do impacto que tal
medida ocasionava em sua economia:
Além dos motivos ora apontados como fatores que respaldam o
pedido de levantamento do embargo, existem aqueles de cunho
social, pois com o levantamento do embargo, a construção civil
poderá ser restabelecida no Município, fonte de geração de empregos
na região, de receita tributária, que consequentemente, retornam a
própria sociedade, na forma de melhoria da qualidade de vida, seja
na esfera da saúde pública, seja nos indicadores de desemprego no
município. (Justiça Federal, Processo nº 96.00.03092-8, folha nº 819).

Esse processo judicial, assim como a liminar que proibia a construção de novas
edificações multifamiliares no perímetro urbano foram extintos em Novembro
de 2004, quando foi homologado um acordo101 entre a Prefeitura Municipal de
100

A Liquidação de Sentença é utilizada para viabilizar a execução forçada de uma sentença.
Sua definição é dada pelo Art. 509 do Novo Código de Processo Civil. No caso do processo em
questão, a prolação da sentença ocorreu no ano de 2000, condenando o Município de Torres a
uma série de ações no sentido de resolver o problema do esgoto cloacal em etapas previstas
para 2000 e 2002. Passado esse prazo, em 2003, o MPF solicitou a Liquidação de Sentença,
pedindo que a municipalidade apresentasse em curto prazo a solução a ser adotada (projetos
para o esgoto cloacal).
101
No acordo homologado entre as partes, a Prefeitura Municipal de Torres assumiu uma série
de pontos a serem executados no decorrer dos anos para a resolução definitiva da questão.
Em consulta ao processo junto ao Tribunal de Justiça, soube-se que o mesmo contém um total
de 19 volumes, sendo que, para a pesquisa, foram analisados apenas os quatro primeiros
volumes que estavam disponíveis para consulta na 9º Vara Federal de Porto Alegre em março
de 2018. Assim, não temos conhecimento a respeito dos possíveis desdobramentos desse
processo contidos nos demais volumes, tampouco sabemos a respeito do cumprimento do
acordo entre as partes ao longo desses anos. No entanto, nos foi fornecido pela Secretaria de
Urbanismo e Meio Ambiente – Prefeitura Municipal de Torres/RS um Termo de Audiência
relativo ao cumprimento da sentença, datado do ano de 2016. Nele o MPF pede que as
diretrizes transitórias apontadas sejam aceitas como forma provisória de cumprimento ao
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Torres e o Ministério Público Federal. Notadamente, enquanto estava em
vigência, essa liminar influenciou o ritmo das aprovações de projetos
arquitetônicos no município, conforme podemos observar no Gráfico 6, onde
vemos a baixa quantidade de aprovações entre os anos de 1997 e 2004.
Gráfico 6 - Volume de aprovações de projetos arquitetônicos junto à PMT.

Fonte: elaborado pela autora.

Entre esses anos houve uma queda no volume de obras no município,
conforme relata o entrevistado T5 (arquiteto e urbanista com atuação
aproximada de 20 anos em Torres). Entretanto, apesar da proibição à
construção de edifícios multifamiliares no perímetro urbano, a atividade não
parou. Segundo o entrevistado T2 (construtor com aproximadamente 20 anos
de atuação no mercado da construção civil em Torres), foi uma fase muito
difícil, em que poucas construtoras locais atuavam e onde as construtoras
oriundas de outras localidades que atuavam no município desistiram de
construir em Torres. Ainda segundo o entrevistado T2, nesse período, para

acordo homologado nos autos do processo, enquanto se discutem as questões relativas ao
saneamento no Litoral Norte pelo grupo formado para tal fim. Segundo a Secretaria de
Urbanismo e Meio Ambiente, atualmente essas são as diretrizes as quais o município está
sujeito, entre elas o congelamento temporário das regras de ocupação do solo (os municípios
não podem alterar os dispositivos dos seus Planos Diretores que aumentem o potencial de
construção), o que pode vir a influenciar a paisagem urbana nos municípios litorâneos,
especialmente pela possível manutenção das tipologias edilícias correntes na construção civil,
atreladas aos dispositivos do Plano Diretor, assim como pela impossibilidade de aumento dos
valores dos dispositivos do regime urbanístico.
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seguir com as obras, os construtores assumiam o risco de não conseguir a
documentação para regularizar a construção após a sua conclusão.

Era uma fase muito difícil, que na época a CORSAN não liberava a
construção. O tratamento de esgoto tava com dificuldades, então o
Ministério Público trancou as obras até que fosse resolvido. [...] Nesse
período era difícil porque a gente não tinha liberação para documentar
em função do habite-se da Prefeitura que trancava na CORSAN. [...] A
gente construía com o risco de ter que esperar até resolver. Se não
resolvesse tu não podia documentar. (Entrevistado T2)

Porém, a resolução do processo judicial, no ano 2004, aliada ao bom
desempenho da economia nacional nos anos subsequentes, fez com que a
construção civil se avolumasse novamente no município, especialmente pela
construção de edificações multifamiliares destinadas à segunda residência.
Segundo o entrevistado T2, muitas construtoras passaram a atuar no município
na década de 2000, quando o investimento na construção era assegurado pela
grande demanda pelos imóveis.

A economia cresceu, e houve uma tendência [...] e a tendência foi tocar
obra, porque se vendia. [...] Tipo, há uns cinco anos atrás, uns quatro
anos atrás, deviam ter ai umas 30 construtoras [...] A economia é que
demanda o crescimento do município. E não só do nosso. Mas
principalmente o nosso, que as pessoas vêm comprar a segunda
morada. Então se sobra um dinheirinho, qual é a minha opção agora,
eu tenho esse dinheiro aqui: vou para a praia ou vou investir em outro
lugar? Não, não, vou fazer minha casinha na praia, meu apartamento.
Eu acho que daí é essa expansão. (Entrevistado T2)

O impacto do elevado volume de construções de edifícios em altura consolidou
uma paisagem urbana verticalizada, especialmente nas zonas próximas ao Rio
Mampituba, onde a mesma começou a ser configurada ainda em fins da
década de 1970. Assim, embora a construção de edifícios altos não seja uma
novidade nessa fase, como observamos no mapa da Figura 53, podemos dizer
que ela reforçou o processo de verticalização nessas áreas.
O aumento das alturas dos edifícios foi facilitado pela alteração na lei do Plano
Diretor de 1995, ocasionada pela Lei 3135/1997, que retirou a figura da altura
máxima dos quadros do regime urbanístico para a maioria das zonas. As
mesmas foram mantidas apenas para as Zonas Três (Lagoa do Violão – Praia
da Cal), Quatro (Praia da Cal – Orla) e Oito (Praia Grande – Orla), ficando
fixadas em 9 metros.
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Figura 53 - Edifícios de 16 ou mais pavimentos classificados por fase.

Fonte: Mapa Cadastral (2004). PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES, 2014. Adaptado pela
autora.
Figura 54 - Zonas Três e Quatro (limitadas pela Av. Afieiro Zanardi) - na imagem à
esquerda nota-se ainda hoje a predominância de habitações unifamiliares nessas zonas. À
direita observam-se exemplares de tipologias edilícias comuns hoje a ambas. Acima e à direita.

Fonte: Adaptada de Imobiliária Viva Real, 2018 (imagem à esquerda e à direita no canto
superior). Arquivo pessoal (imagem à direita no canto inferior).

Essas zonas onde a limitação de altura permaneceu apresentam ainda hoje a
predominância de habitações unifamiliares; porém, esse perfil vem se alterando
paulatinamente. A substituição das residências unifamiliares por edifícios de
habitação multifamiliar, voltadas, sobretudo ao veraneio nas zonas de orla, vem
ocorrendo de maneira sútil nas Zonas Três e Quatro, e de forma mais
acelerada na Zona Oito, conforme se observa no mapa relativo às aprovações
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dos projetos arquitetônicos dessa fase, apresentado ao final do capítulo (Figura
73). A tipologia corrente dos novos lançamentos imobiliários nessas zonas são
geralmente edifícios de três pavimentos com a utilização de um terraço
semicoberto, aproveitando o limite máximo de altura para essas zonas (Figura
54 e Figura 55).
Figura 55 - Ed. Vila de Sagres (acima) e Ed. Nihal (abaixo), projetos arquitetônicos
aprovados em 2004 e 2009 respectivamente.

Fonte: arquivo pessoal da autora.

O ritmo mais lento em que se desenvolve o processo de substituição de
residências unifamiliares por edifícios multifamiliares na Praia da Cal,
especialmente na área compreendida pela Zona Quatro, é uma característica
que diferencia a região. A mesma deveria figurar entre as zonas de maior
interesse para a construção civil, especialmente a voltada aos edifícios
destinados à segunda residência, em razão de suas belezas naturais102 e
proximidade ao mar. Entretanto, segundo o entrevistado T2, a Praia da Cal
102

A Praia da Cal situa-se entre a Torre Norte (Morro do Farol) e o Parque Estadual da Guarita.
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atualmente, não encontra interesse por parte dos incorporadores/construtores
que atuam no município:

O único local que ainda tá muito, muito, sem interesse, até das
construtoras. Que não cresceu, não sei o que é que tem lá, é a Praia
da Cal. A Praia da Cal, a praia mais bonita, os morros mais bonitos tão
lá, e existe qualquer coisa lá que não alavanca o crescimento.
(Entrevistado T2)
Quadro 8- Comparativo entre o Regime Urbanístico das Zonas Três, Quatro e Oito.

Fonte: elaborado pela autora.

O entrevistado T2 não aponta os motivos do desinteresse citado, assim,
poderíamos admitir, inicialmente, a existência de uma relação entre este e o
regime urbanístico para as Zonas Três e Quatro. No entanto, verificamos que
essa relação ocorre apenas de maneira parcial, visto que os valores atribuídos
aos dispositivos do regime urbanístico são praticamente iguais103 entre as
Zonas Quatro e Oito, onde há um volume maior de edifícios novos ou em
construção. Já na comparação entre as Zonas Três e Oito, verifica-se que o
índice de aproveitamento da primeira é inclusive, superior ao da segunda.
Porém, nesse caso, a principal diferença entre essas unidades territoriais são
os recuos (frontal e de fundos) previstos para a Zona Três e isentos para a
103

Excetua-se apenas o Índice de Aproveitamento incentivado, que para a Zona Três é 0,6, e
para a Zona Oito é de uma vez a área do terreno. Notadamente, no primeiro caso há um
incentivo maior à construção de residências unifamiliares.
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Zona Oito, que, aliados à altura máxima determinada, podem tornar a Zona
Três pouco atrativa à construção. O Quadro 8 sintetiza essas informações.
Ao discorrer sobre as novas construções na Praia da Cal, o entrevistado T4 diz
achar pouco provável que ocorra uma mudança em sua paisagem urbana
devido a alterações no regime urbanístico das Zonas Três (Lagoa do Violão –
Praia da Cal) e Quatro (Praia da Cal – Orla), especialmente pela liberação de
altura. O entrevistado se coloca favorável ao aumento de altura para as
construções na Zona Três, mais afastada da orla, mas diz que tal medida
encontraria resistência por parte da população local, em grande parte, devido à
existência da ACPC. Essa associação há muitos anos acompanha as questões
urbanas de Torres e desde a época da discussão para a elaboração da Lei do
Plano Diretor já se colocava contrária à construção massiva no município
(conforme apontado em tópico anterior).

Tá saindo é os pequenos, os grandes não [prédios]. O pessoal ali oh
104
de Caxias , os gringos que nós chamamos. O pessoal da Praia da
Cal não são muito favoráveis. [...] Ali acho que não muda, ali não muda
não, a associação segura muito ali da Praia da Cal. Eu acho que da
Avenida Alfieiro [...] pra trás poderia fazer não tem problema, não
prejudica a praia, nem sol, nada. [...] Eu acho que da Avenida Alfieiro
pra lá [apontando em direção a Lagoa do Violão] poderia liberar, liberar
105
mais alto, porque traria o desenvolvimento , a valorização, e não
prejudica a praia. (Entrevistado T4)

A discussão a respeito da mudança do regime urbanístico não se restringe
apenas às Zonas Três e Quatro. A Zona Oito é outra unidade territorial para a
qual se discute essa mudança, em especial a questão da ausência de recuos
(lateral e de fundos), assim como um possível aumento da altura máxima
permitida para as edificações. A qualidade arquitetônica dos edifícios,
especialmente as condições de habitabilidade geradas pela aplicação do
regime urbanístico determinado pela Lei 3135/1997, é criticada por mais de um
entrevistado. Em suas falas, eles defendem a liberação de uma altura maior
104

A Praia da Cal é conhecida pela ocupação de seus primeiros veranistas oriundos da cidade
de Caxias do Sul/RS, que ali implantaram suas casas, especialmente chalés de madeira.
Atualmente, uma das principais vias do bairro leva o nome de Av. Caxias do Sul em
homenagem a essa cidade.
105
Nota-se, na colocação do entrevistado T4 o emprego do termo “desenvolvimento” atrelado à
construção civil e à valorização imobiliária, o que, em certa medida, denota a relação que o
município possui com essa atividade econômica. Ao mesmo tempo, ele cita a questão da orla,
que, por sua vez, possui relação direta com o turismo/veraneio, sua principal base. Juntas,
essas duas atividades, foram e são ainda hoje as principais responsáveis pela transformação
da paisagem urbana de Torres.
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aos edifícios, assim como a determinação de recuos, justamente por
entenderem ser a ausência destes, juntamente com a excessiva ocupação do
lote, os maiores problemas da zona.
[...] não adianta você limitar a três pavimentos se você não tiver
afastamento lateral, é pior! Isso aqui é muito ruim, isso que está
acontecendo aqui oh... Eu vou te dar um exemplo bem claro [...] São
três, tu tem três prédios aqui, um ao lado do outro [...] sem recuo. E aí
eu te pergunto assim: É melhor esses três aqui, assim pra insolação,
qualidade de vida? Ou só um assim? Tu pegar os três, pegar os três e
botar um em cima do outro, esse aqui é o que dá mais qualidade de
vida, dá mais qualidade de moradia do que esse aí, que é um problema
não tá na altura, o problema tá na ocupação, você tem que diminuir a
ocupação [...] Tão fazendo [...] tem um baita dum peru, mas botam
dentro de um pires que é um terreno de doze por trinta. Tu precisa ter
uma ocupação máxima de 50%. Exigir que tenha terrenos de mil
metros. Ah se eu tenho um terreno de mil metros não importa se é aqui
ou se é lá. Diz oh, o senhor tem um terreno de mil metros o senhor
pode ocupar quinhentos metros, quinhentos metros o senhor ocupa
mas o resto o senhor tem que deixar de área verde, pra ventilar, pra ter
ventilação e ter sol. Tu não resolve. Tu só tem pequeninho. Daí tu não
tem ventilação, não tem sol, e não tem qualidade. (Entrevistado T4)
A ideia que a gente deu aqui também, criar uma zona específica Praia
Grande, não levantar também, mas dar um pouquinho mais de
incentivo e criar que aquilo ali é um atrativo, que tá tudo parado. O que
que o pessoal tá fazendo agora, prédiozinho de três pavimentos colado
na divisa. Pega um terreno e coloca tudo ali dentro. [...] Ali tá ruim
neh?! [...] Tem que ter recuo. (Entrevistado T5)

Sabe-se, porém que a opinião desses entrevistados não é consenso. A
questão da liberação de altura divide opiniões e já gerou muita polêmica no
município, conforme se pode verificar na reportagem do Jornal Zero Hora em
anexo (Anexo A). Essa matéria, produzida no ano de 2014, mostrava a
divergência de opiniões em relação à liberação da construção de edifícios de
até 10 pavimentos (30m) na Zona Oito. A proposta, realizada pela Associação
de Hotéis e Restaurantes de Torres, defendia que a liberação de edifícios a beiramar traria desenvolvimento à cidade. Como principal oposição à medida, o grupo
Preserve Torres promoveu um abaixo-assinado com cerca de 10 mil assinaturas,
que foi entregue ao Ministério Público Estadual, segundo as reportagens em anexo
(Anexo B e C).
Na época realizavam-se estudos para a revisão do Plano Diretor que, no entanto,
não foram a votação. Segundo o entrevistado T1, das iniciativas de revisão ao
plano, somente uma foi a votação na Câmara de Vereadores entre os anos de
2010 e 2011, sendo devolvida ao poder executivo para a análise do Conselho do
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Plano Diretor. Segundo o entrevistado T2, o conflito de interesses, em especial
sobre os rumos da Zona Oito, é um dos principais pontos que ocasionam a demora
da revisão do plano (que completou 23 anos em vigência no ano de 2018).

Eu acho que é muito complexo. E cada administração que vem para
não enfrentar a complexidade vai deixando correr. Porque é muito
interesse, têm aqueles que querem prédio alto a beira-mar, tem os
que não querem. Ah... diversos. Não existe consenso. [...] O turista, o
veranista aquele do passado, aqui dessa região aqui [falando sobre a
Zona Oito], a maioria não pode ouvir falar em prédios altos, outros tão
vendendo porque [...] herdeiros, não pagaram imposto. É uma
esculhambação. Tem gente aqui que vende casas antigas aqui, IPTU
atrasado e coisas. Mas tem aqueles que ainda mantém o poder
grande ainda de bancar e: “lá vocês não vão construir, aqui não vai
ser Camboriú, não sei o quê.” Essas coisas assim. (Entrevistado T2)

Enquanto isso, a aplicação dos dispositivos do regime urbanístico nas Zonas
Oito e Nove veio produzindo edifícios multifamiliares muito distintos, contraste
que fica evidenciado ao caminhar pela Rua Sete de Setembro106 (Figura 56).
Ao realizar esse percurso é possível observar residências unifamiliares e
prédios de três pavimentos, ao lado de edifícios que podem chegar até
aproximadamente sete vezes a sua altura (Figura 57). Conforme o entrevistado
T3 (empresário do ramo da incorporação/construção civil), o Edifício
Maranello107 é um bom exemplo para marcar a diferença entre as formas
geradas pela aplicação dos dispositivos urbanísticos contidos no Plano
Diretor108 e suas alterações (Figura 58):

Se tu olhar o Maranello [...] o Maranello é uma esquina. [...] Uma
parte do prédio conseguiu se edificar tem 14 andares e a outra parte
não, dai tem o Maranelinho que ele tem três andares só. Esse lote tu
vai saber exatamente o que aconteceu em função do Plano Diretor,
metade do lote tem 9 metros e metade do lote tem 14 pavimentos.
(Entrevistado T3)

106

Apesar de termos adotado os limites descritos no texto da Lei 3135/1997 para a Zona Oito,
verificou-se em campo que o limite real se dá pelos fundos dos lotes voltados a Rua Sete de
Setembro, não apenas no trecho descrito em lei, mas por toda extensão dessa rua até
encontrar o Rio Mampituba, conforme o mapa anexo a Lei 3135/1997.
107
O Edifício Maranello teve seu projeto arquitetônico aprovado no ano de 2008.
108
A utilização das alturas máximas correspondentes a cada trecho de terreno encontra
justificativa no Art. 56 da Lei 2902/1995, que determina que: “nos casos de terrenos que sejam
abrangidos por mais de um limite de altura, aplica-se a cada trecho de terreno a limitação
correspondente” (TORRES, 1995, p.15).
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Figura 56 - Entroncamento da Rua Sete de Setembro com a Rua Júlio de Castilhos e Rua
Gal. Firmino Paim. Ao fundo a Zona Nove a frente destaque em vermelho para a Zona Oito.

Fonte: arquivo pessoal da autora.
Figura 57 - Contraste entre alturas: edifícios multifamiliares das Zonas Oito e Nove – em
amarelo, Ed. Casa Carmel (Zona Oito – ainda em construção); em vermelho, Ed. Atlantis (Zona
Nove – projeto arquitetônico aprovado em 1995)

Fonte: arquivo pessoal da autora.
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Figura 58 - Edifício Maranello, localizado na Rua Almirante Barroso esquina com a Rua
Sete de Setembro. O terreno do edifício abrange lotes que estão sob o regime urbanístico da
Zona Nove (voltados à Rua Almirante Barroso) e da Zona Oito (voltados à Rua Sete de
Setembro.

Fonte: arquivo pessoal da autora.

A Zona Nove foi uma das unidades territoriais que tiveram seu potencial
construtivo alterado pela Lei 3135/1997, juntamente com as Zonas Três, Treze,
Quatorze e Quinze, assim como o Corredor de Comércio e Serviços da Av.
José Bonifácio (C02), conforme se observa no Quadro 9. Essas unidades
territoriais tiveram seus índices de aproveitamento elevados, possibilitando o
aumento da área construída nos terrenos.
Dentre essas unidades territoriais, a Zona Nove foi a que, ao longo dessa fase,
teve maior incremento no número de edifícios multifamiliares altos109 (acima de
16 pavimentos), como se pode observar no mapa da Figura 59. Isso se deve,
possivelmente, ao fato dela aliar a proximidade a praia (atrativo para o
comprador do imóvel) com um dos maiores potenciais construtivos da cidade
(atrativo para o mercado da construção civil). Nessa zona, assim como no
Corredor da Av. José Bonifácio, o índice de aproveitamento foi aumentado para
três vezes à área do terreno, igualando-se aos índices das Zonas Sete, Dez e
Doze.

109

Nessa última fase, onde a paisagem urbana está consolidada para a análise deste trabalho,
consideram-se como edifícios altos aqueles com alturas superiores às recorrentes na cidade,
utilizando o limite inferior de 16 pavimentos, conforme demonstrado no Apêndice B.
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Quadro 9 - Zonas que apresentaram elevação dos Índices de Aproveitamento através da
Lei 3137/1997.

Fonte: elaborado pela autora.
Figura 59 - Edifícios de 16 ou mais pavimentos com projetos arquitetônicos aprovados
na 4ª fase (1997-2017).

Fonte: Mapa Cadastral (2004). PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES, 2014. Adaptado pela
autora.

As unidades territoriais que possuem os maiores índices de aproveitamento
são exatamente as que concentram os edifícios em altura na cidade, conforme
se pode perceber através da análise da Figura 59. Assim, pode-se inferir que
esses índices, aliados à ausência de uma altura máxima, auxiliaram a
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configuração de uma paisagem urbana verticalizada nessas zonas da cidade,
sobretudo na Zona Nove.
A verticalização das edificações em Torres chegou a seu ápice com a
aprovação do projeto arquitetônico do Ed. Graziela Residenziale, no ano de
2007 (Figura 60). O prédio mais alto da cidade até os dias atuais possui 29
pavimentos e está localizado na Av. Carlos Barbosa, via que limita a Zona 12,
onde o prédio está implantado, e a Zona Nove.
Figura 60 - Edifício Graziela Residenziale. À esquerda: foto tomada da Rua Sete de
Setembro esquina com a Rua Gaspar Martins. À direita: foto tomada da Av. Carlos Barbosa
esquina com a Av. Silva Jardim.

Fonte: arquivo pessoal.

O início de sua construção em 2008 chamou a atenção da população em
relação à altura que alcançaria, motivando uma denúncia junto ao Ministério
Público Estadual. Ainda naquele ano, após a realização do Inquérito Civil e
baseado em pareceres técnicos solicitados pelo MPE, foi aberta uma Ação Civil
Pública110 que alertava sobre os possíveis impactos que a construção do
110

Além da discussão sobre os possíveis impactos ambientais e visuais, gerados pela altura da
edificação, a Ação Civil Pública levantou questionamentos a respeito do próprio conteúdo do
Plano Diretor. O principal deles era a desconformidade com o Estatuto da Cidade, lei federal
aprovada em 2001, portanto posterior ao Plano Diretor (Lei 2902/1995). Apontavam, no
entanto, que caso o prazo para revisão previsto na própria Lei do Plano Diretor houvesse sido
cumprido (cinco anos - Lei 2902/1995, Art.3 Paragrafo único) o mesmo já estaria adaptado às
diretrizes da lei federal. O Estatuto da Cidade prevê entre seus instrumentos a utilização de
Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA) e Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança (EIV) (Lei
Federal nº 10257, Art.4, IV). Segundo a inicial apresentada no processo judicial, o Plano Diretor
também não estava em conformidade com as orientações da NBR nº 12.267/1992 (Normas
para elaboração de Plano Diretor).
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edifício poderia gerar sobre o meio ambiente, a paisagem e a qualidade de vida
da população. Junto com a ação, foi postulada uma liminar pedindo a nulidade
do alvará de construção do Ed. Graziela, assim como a abstenção da
Prefeitura em conceder novos alvarás para a construção de edificações com
altura superior a 30 metros (10 andares) sem a prévia apresentação de estudos
de impacto ambiental e de vizinhança nas zonas em que o Plano Diretor não
limitava as alturas.
O pedido da liminar foi inicialmente indeferido, razão pela qual o MPE entrou
com um Agravo de Instrumento111, colocando-a em vigor ainda em 2008. Em
abril de 2009, o julgamento do Agravo deu provimento parcial ao recurso. O
Acórdão resultante foi favorável às exigências do MPE em relação a
concessões de novos alvarás de construção para edificações acima de 30
metros. Porém, facultava à empresa Ágil Construções e Incorporações Ltda.,
responsável pelo Ed. Graziela, o direito de construí-lo até 21 pavimentos,
considerando seu alvará de construção nulo para edificar acima desse
patamar.
O limite do número de pavimentos foi determinado com base na observação
das alturas previamente aprovadas para os edifícios na cidade. Conforme
mencionado no voto da desembargadora Maria Isabel de Azevedo Souza,
quando do julgamento do Agravo, foi verificado que o município vinha
concedendo licenças para construções de edifícios de até 21 pavimentos.
Assim, a desembargadora considerou que o município, ao aprovar um prédio
com 29 andares, havia extrapolado um patamar de altura que, apesar de não
limitado pelo Plano Diretor, era uma “prática urbanística incorporada à vida da
comunidade, que integra a ordem jurídica local112”. Votando assim, por permitir
que a construtora seguisse com a obra até o limite de altura usualmente
praticado no município.

111

Agravo de Instrumento é um recurso interposto contra decisões interlocutórias (decisões de
questões pontuais que não põem fim ao processo) julgadas por um juiz. O Agravo de
Instrumento transforma-se em um processo paralelo, que tramita de forma independente ao
processo do qual foi originado. Neste caso, nos referimos ao Agravo de Instrumento nº
70026351486, julgado em 30 de Abril de 2009 pelos desembargadores integrantes da 22ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
112
No voto a desembargadora, citando o Art.113 do Código Civil, expõe que o direito “não está
contido apenas em normas escritas, mas, também, nos usos e costumes locais” (TJRS,
Processo n°072/1.08.0003451-0, folha nº 646).
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A despeito da omissão formal no Plano Diretor acerca do limite
máximo de edificação para a zona em apreço, os documentos dos
autos revelam que o Município, no exercício da sua competência
administrativa nessa matéria, tem concedido licença para edificação
de prédios de até 21 andares. Há prova da construção de prédios de
15, 16, 17, 18, 20 e quatro com 21 pavimentos (...). A partir desses
dados, pode-se dizer que há uma prática urbanística, no Município,
quanto ao patamar de altura dos edifícios, de modo que nela se pode
ver uma regra implícita do Plano Diretor, extraída do costume local, e
decorrente da própria autonomia municipal para regular o interesse
local, segundo o qual o limite das construções, fora das zonas com
limitação expressa de altura, é de 21 andares. (TJRS, Processo nº
072/1.08.0003451-0, folha nº 645-646).

A construtora, que estava com a obra embargada desde 2008, valeu-se da
autorização dada pelo acórdão edificando até o limite concedido (Figura 61).
Porém, a fim de obter a liberação da obra conforme o projeto original e
construir os demais oito pavimentos previstos, a empresa submeteu ao
município e a análise do MPE o Estudo de Impacto Ambiental/ Relatório de
Impacto Ambiental (EIA/RIMA) e o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV),
protocolados junto a Prefeitura Municipal de Torres em julho 2009.
Meses após esse protocolo, em novembro de 2009, foram aprovadas as leis
complementares LC 22113 e LC 23114 que estabeleceram, respectivamente, a
obrigatoriedade de apresentação do EIA/RIMA e do EIV para as edificações
com altura superior a 60 metros.
Já em 2010, foram aprovados pela Prefeitura Municipal o EIV e o EIA/RIMA do
Ed. Graziela. Entretanto, esses estudos foram impugnados pelo MPE, que,
mediante parecer, apontou uma série de falhas técnicas aos documentos.
Informações encontradas no processo judicial indicam que a Ágil Construtora e
Incorporadora Ltda. corrigiu os estudos conforme os apontamentos realizados,
obtendo o consentimento do órgão ministerial para que os mesmos fossem

113

A Lei Complementar 22/2009 acrescentou o Art. 24A ao Código de Obra do Município (Lei
3375/1999). A lei foi regulamentada inicialmente pelo Decreto nº 70/2009, revogado pelo
Decreto nº 8/2010, atualmente em vigência.
O Código de Obras do Município foi aprovado em 14 de dezembro de 1999 (editado pelas Leis
3587/2001 e 3614/2001 e Leis Complementares 5/2003, 22/2009 e 50/2013). O Plano Diretor
de Torres (Lei 2902/1995) previa o prazo para a sua aprovação, juntamente com outras leis no
Art.107 (prazos posteriormente prorrogados). Entre elas, a Lei de parcelamento do solo,
aprovada em 1996 (Lei 3066/96 - editada pela Lei 4157/2008 e Lei Complementar nº 27/2009).
Essa três leis (Lei do Plano Diretor, o Código de Obras/Edificações e a Lei de Uso, Ocupação e
Parcelamento do Solo Urbano) compõem a instrumentação legal mínima conforme as diretrizes
do Plano Diretor (item 4.3.2 da NBR 12267/1992).
114
A Lei Complementar 23/2009 é regulamentada pelo Decreto nº 7/2010. A exigência de
apresentação de EIV recai sobre outros tipos de empreendimentos além das edificações com
altura superior a 60 metros, conforme especificado em seu Art.1º.
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encaminhados novamente junto à Prefeitura em 30 novembro de 2011115. Um
mês após essa data o empreendimento obteve uma nova aprovação de seu
projeto arquitetônico116.
Figura 61 – Etapas de construção do Ed. Graziela Residenziale – à esquerda observa-se a
obra do edifício com 21 pavimentos em setembro de 2011. À direita vê-se a construção em
janeiro de 2014, aproximadamente dois anos após a liberação do novo alvará para a
construção.

Fonte: Adaptado de Google Street View, 2018.

A sentença que pôs fim ao processo judicial em primeira instância foi proferida
em 13 de junho de 2011, quando foi considerado parcialmente procedente o
pedido do MPE. O juiz declarou nulo o alvará de construção, conforme
solicitado, mas reduziu a exigência em relação à concessão de novos alvarás
para construir, passando o limite de altura, dos 30 metros pleiteados, para 21
pavimentos.
Não concordando com a decisão, o MPE interpôs recurso de apelação,
pedindo o efeito suspensivo da sentença, voltando, assim, a ficar válida a
liminar que obrigava a apresentação de EIA e EIV para as edificações com
altura acima de 30 metros. Essa liminar permaneceu em vigor por

115

Conforme Termo de Audiência (AT Nº406/2011) anexado ao processo (TJRS, Processo nº
072/1.08.0003451-0, folha nº 1440).
116
A informação fornecida pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo/ Prefeitura
Municipal de Torres refere-se à data de aprovação do projeto arquitetônico. Não obtivemos a
data em que a obra foi liberada através do novo alvará de construção.
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aproximadamente três anos, de fins de 2008 a outubro de 2015, quando a ação
transitou em julgado autorizando a sua baixa117.
Nesse período, mesmo com a tramitação da ação civil pública, a construção
civil continuou em expansão no município. Segundo o entrevistado T3,
somente a sua construtora executou 45 mil metros quadrados de obras no ano
de 2011, ano em que foram aprovados dois dos quatro edifícios mais altos da
cidade: o Ed. Blue Diamond e o Ed. Michelangelo, ambos localizados na Zona
Nove, com 22 pavimentos (Figura 62).
Depois desses prédios, o patamar de altura dos edifícios com projetos
arquitetônicos aprovados nessa fase foi de no máximo 21 andares (Figura 63).
Ou seja, dentro do limite dos 60 metros, para o qual a lei não obriga a
apresentação de EIV e EIA/RIMA. A exigência de apresentação desses
estudos, os custos e a complexidade envolvida, aparentemente, acabaram por
desestimular os empreendedores a edificarem acima desse limite. Ao mesmo
tempo em que a maior facilidade em, aprovar projetos de até 20 pavimentos se
tornou, segundo o entrevistado T3, um atrativo para as empresas. Visto que,
para edificações entre 30 e 60 metros, os órgãos de licenciamento ambiental e
de aprovação de projetos exigem apenas um estudo simplificado, o EAP118
(Estudo Ambiental Preliminar). Dessa maneira, a fixação de um gabarito de
altura máxima na cidade, próxima aos 21 pavimentos, ainda que não
determinado por nenhuma alteração ao regime urbanístico do Plano Diretor,
parece ter se estabelecido como uma prática no mercado da construção civil
em Torres.

117

Durante o período de novembro de 2009 (quando foram aprovadas as Leis Complementares
22 e 23) a outubro de 2015 (quando a ação transitou em julgado) houve um descompasso em
relação aos critérios para a submissão do EIA e do EIV. Enquanto a liminar deferida exigia que
os estudos fossem apresentados para edificações acima de 30 m de altura, as leis municipais
exigiam os mesmos somente para edificações acima de 60 m. Essa situação levou a ACTOR
(Associação dos Construtores de Torres) a entrar com um mandado de segurança contra o
Secretário Municipal de Tributação, Controle e Atendimento ao Cidadão requerendo que este
se abstivesse de solicitar EIA e EIV de seus associados (TJRS, Processo nº 072/1.12.00001341).
118
Posteriormente às Leis Complementares 22/2009 e 23/2009, em 2010, foi aprovada a Lei
Complementar nº 30 que instituiu o Código Ambiental de Torres, onde fica estabelecido que,
para fins de licenciamento ambiental, possa ser exigido o EAP (Estudo Ambiental Preliminar).
Conforme parecer apresentado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Urbanismo, o
EAP é uma ferramenta intermediária de avaliação dos impactos do empreendimento quando
esse não atinge a altura estabelecida na LC 22/2009 para a apresentação do EIA/RIMA. Assim,
até o EAP é exigido para os edifícios com alturas entre 30m e 60m (TJRS, Processo nº
072/1.08.0003451-0, folha nº 1589).
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Figura 62 - Ed. Blue Diamond (à esquerda), foto a partir da Rua Gal. Firmino Paim e Ed.
Michelangelo (à direita), foto a partir da Rua Ernesto Alves.

Fonte: arquivo pessoal da autora.

Embora 19 empreendimentos tenham apresentado EIV à Secretaria de Meio
Ambiente e Urbanismo desde 2010119, apenas o Ed. Puerto Madero
ultrapassou o limite de 21 pavimentos (Figura 64). Atualmente em fase final de
obras, o edifício possui 23 pavimentos e está localizado na Zona Nove junto à
Praça João Neves da Fontoura. O segundo prédio mais alto da cidade foi o
último a ser construído junto à praça, ocupando o último lote onde ainda não
havia

um

edifício

multifamiliar.

Seu

gabarito

de

altura

ultrapassa

consideravelmente o dos demais edifícios do entorno, que possuem, em média,
entre 10 e 15 pavimentos, alterando o skyline e a paisagem da praça.
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Informação concedida em abril de 2018 pela Secretaria de Meio Ambiente e
Urbanismo/Prefeitura Municipal de Torres-RS.
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Figura 63 - Os quatro edifícios mais altos da cidade - localizados na Zona Nove e Zona 12
do Plano Diretor.

Fonte: Mapa Cadastral (2004). PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES, 2014. Adaptado pela
autora.
Figura 64 - Praça João Neves da Fontoura, antes e depois da construção do Ed. Puerto
Madero (em rosa). Ao lado observa-se o Ed. Metropolitan (em amarelo).

Fonte: Adaptado de Google Street View, 2018 (à esquerda). Arquivo pessoal da autora. (à
direita).

Apesar de não podermos afirmar, as Leis Complementares nº 22 e nº 23
parecem ter sido aprovadas em decorrência da Ação Civil Pública do Ed.
Graziela Residenziale, que, nesse sentido, trouxe benefícios para a cidade ao
por em pauta, já em 2008, a questão das alturas dos edifícios multifamiliares.
Assim, podemos dizer que essa ACP e seus desdobramentos tiveram forte
influência sobre a paisagem urbana de Torres por, em alguma medida, barrar o
avanço da verticalização no município. Especialmente se considerarmos que a
Lei 3135/1997, que dá início a essa fase, retirou a figura da altura máxima dos
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quadros do regime urbanístico do Plano Diretor para a maioria das unidades
territoriais.
É importante ressaltar que nesse último período além, da paisagem
verticalizada que se consolidou nas zonas centrais e próximas à orla, a cidade
se expandiu em outras direções, formando paisagens urbanas distintas à das
áreas onde predominam os edifícios em altura, sobretudo porque algumas
unidades territoriais cresceram inicialmente pelo aumento de residências
unifamiliares.
No entanto, atualmente é possível observar o incremento do número de
edifícios multifamiliares por diversas áreas da cidade, como ocorre nas Zonas
13, 14 e 15. As mesmas tiveram seus índices de aproveitamento aumentados
pela Lei 3135/1997 e, embora seus potenciais construtivos não se equiparem
aos das zonas onde ocorre a incidência da verticalização, já é possível notar a
presença de alguns prédios entre três e 13 pavimentos (Figura 65).
Figura 65 - Edifícios Zona 13 e Zona 14. Imagem à esquerda tomada da Rua José Luiz de
Freitas e Imagem á esquerda tomada da Av. Independência.

Fonte: Arquivo pessoal da autora.

Na visão do entrevistado T4, essas unidades territoriais se desenvolveram
muito nos últimos 20 anos principalmente pela presença da ULBRA (localizada
na Zona 15). Segundo o mesmo, a universidade trouxe muitos moradores para
Torres, impulsionando a expansão da cidade em sua direção. O entrevistado
também acredita que a tendência de crescimento urbano continuará se
desenvolvendo no sentido das Zonas 13, 14 e 15, pois, além da universidade,
existem uma série de facilidades urbanas encontradas entre essas unidades
territoriais, como supermercados, escolas, a estação rodoviária, o Fórum
Trabalhista, etc.
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[...] o que desenvolveu muito nos últimos vinte anos foi a área de
moradores, esse foi o maior desenvolvimento [apontando as zonas 14
e 15]. Desenvolveu mais a parte de moradores que os veranistas [...]
porque nós tivemos algumas âncoras pra isso que foi a universidade,
a ULBRA, a universidade trouxe pra Torres um grande
desenvolvimento [...] esses cursos assim de tempo integral tem
trazido bastante moradores pra cidade [...] A universidade cresceu
muito, os bairros aqui cresceram muito [...] tu vê que tem prédios aqui
[...] que não tem nada a ver com veraneio, nada de veraneio tudo é
moradores [...] prédios novos aqui tudo moradores que é a parte que
mais desenvolveu, que é a cidade em si, a população residente. [...]
Esse loteamento aqui tá todo completo, tem regularização de rede de
esgoto, água, luz, pavimentação [...] Aqui tem supermercados [...]
Dois, tem o Nacional aqui, o Macromix aqui, a rodoviária é aqui, a
universidade é aqui, então, o Fórum Trabalhista é aqui. Tá tudo
nesse, nessa região. Os colégios tão ali. Tudo, então é isso que tá
levando. Tem, tem as âncoras que levam. O colégio Marcilio Dias, o
colégio Thietboehl [...] Ali é o crescimento. (Entrevistado T4)
Figura 66 - Áreas com predominância de domicílios de uso permanente e de uso
ocasional x Índices de aproveitamento Lei 3135/1997.

Fonte: Mapa Cadastral (2004). PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES, 2014. Adaptado pela
autora.

Essa diferenciação populacional citada pelo entrevistado, entre os moradores e
os veranistas, já mencionada anteriormente nesse trabalho, reflete-se no mapa
apresentado na Figura 66. Nele vemos os polígonos onde predominam,
segundo dados da Sinopse do Censo 2010, os domicílios de uso permanente
(em amarelo) e os domicílios de uso ocasional (em preto). Neste mapa também
podemos observar a espacialização dos índices de aproveitamento das
unidades territoriais em análise nesse trabalho (segundo os quadros do regime
urbanístico da Lei 3135/1997, atualmente vigentes). Já através do mapa
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apresentado na Figura 67, podemos notar que a verticalização não se distribui
de forma homogênea na cidade, mas concentra-se, não apenas nas unidades
com os maiores índices de aproveitamento e onde não há altura máxima
delimitada, mas também nas áreas com predominância de domicílios de uso
ocasional, destinados à segunda residência.
A aplicação do regime urbanístico a cada unidade territorial lhes confere
distintos potenciais construtivos, que refletem diretamente sobre o perfil de
empreendimentos entre as áreas, com predomínio de domicílios ocasionais e
permanentes que, em seu conjunto, geram paisagens distintas dentro da
mesma cidade, como veio se demonstrando ao longo desse capítulo. Os
valores dos imóveis nessas áreas também são diferenciados, conforme
destaca o entrevistado T4:

Morador é bem distinto, bem separado, bem separado. Até o tipo de
construção e, e o valor, porque lá [falando das Zonas 14 e 15] não
pode ser muito, muito luxuoso porque não tem mercado. [...] O valor
na Praia Grande hoje tá em torno, em média de seis mil reais o metro
quadrado, na Praia Grande. Aqui na Prainha oito mil o metro
quadrado e aqui na parte dos moradores, quatro mil o metro
quadrado. (Entrevistado T4)

Dessa forma, observamos que as áreas próximas ao mar são as mais
valorizadas para o mercado imobiliário, equivalendo ao polígono onde
predominam os domicílios de uso ocasional. Nele se inserem, na totalidade de
sua área ou apenas em parte, as quatro zonas com os maiores índices de
aproveitamento da cidade, conforme se observa no mapa da Figura 65. Assim,
a verticalização das Zonas Nove e 12 parece ser explicada por três fatores: a
proximidade ao mar, a valorização imobiliária e o elevado potencial construtivo.
Ao mesmo tempo, é possível considerar que, apesar da pressão exercida pelo
mercado imobiliário, as Zonas Quatro, Seis e Oito tenham se mantido com
baixo gabarito de altura especialmente em razão da Lei do Plano Diretor que as
limita.
No entanto, apesar da manutenção do baixo gabarito de alturas na orla, assim
como nas Zonas Oito e Quatro, a Zona Seis (Prainha) passa por um processo
de substituição de antigas casas de veraneio por pequenos edifícios
multifamilares de até quatro pavimentos (Figura 68).

Figura 67 - Edifícios multifamiliares (classificados por altura) e áreas com predominância de domicílios permanentes e ocasionais.
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Fonte: Mapa Cadastral (2004). PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES, 2014. Adaptado pela autora.
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Figura 68 - Edifícios multifamiliares na Zona Seis - substituição das casas de veraneio.

Fonte: Google Street View, 2018 (à esquerda). Arquivo pessoal da autora (à direita).

A Prainha, como visto anteriormente neste trabalho, foi a primeira área da orla
a ser ocupada por residências destinadas ao veraneio, inicialmente os chalés e
depois as casas de alvenaria. Dessa maneira, por ser uma área onde se
encontram casas que testemunham a história de uma atividade que tem grande
relevância para a cidade, a substituição das mesmas por edifícios
multifamilares não foi um processo isento de contradições e livre de protestos,
como é possível ver na reportagem do Anexo D.
A última polêmica nesse sentido envolveu um chalé de madeira, construído no
ano de 1920, popularmente conhecido como o “Chalé dos Gerdau”. Entre os
anos de 2016 e 2018, o mesmo foi desmontado, restaurado e remontado em
frente à SAPT (reportagem do Anexo E e F). O chalé encontra-se assim
preservado, porém implantado fora de contexto, sem o qual saem no prejuízo
tanto a construção quanto a paisagem da qual fazia parte. Em seu lugar, na
encosta do Morro do Farol, será construído um edifício multifamilar escalonado
de cinco pavimentos (Figura 69).
Figura 69 - Chalé de madeira implantado na encosta do Morro do Farol em 1920 (à
esquerda, foto do ano 2000). Edifício Solos atualmente em construção no terreno do
antigo chalé (à direita).

Fonte: Museu Histórico de Torres (à esquerda). Adaptado de Ivo Rizzo Construtora e
Incorporadora (à direita).
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Atualmente influenciam a paisagem da Prainha não apenas as construções dos
edifícios multifamiliares em sua própria unidade territorial, mas também o plano
de fundo que a compõe, os prédios da Zona Sete (Figura 70). Dessa maneira,
contrastam as formas construídas entre as duas unidades, visto que, apesar de
a Zona Seis não ter um limite de altura máximo estabelecido pelo regime
urbanístico, o seu índice de aproveitamento (IA=1,2) é menos da metade do
valor permitido para a Zona Sete (IA=3), que se iguala aos das Zonas Nove, 10
e 12, os mais elevados da cidade.
Figura 70 - Contraste entre as formas construídas da Zona Seis (Prainha) e Zona Sete
(Rua José Antônio Picoral). Em destaque: Ed. Costa Azurra, em amarelo (aprovação:
2008/ 19 pav.); Ed. Imperial, em vermelho (aprovação: 2010, 20 pav.) e Ed. Infinity Ocean
(aprovação: 2012, 21 pav.).

Fonte: Arquivo pessoal da autora.

A aplicação desse índice de aproveitamento na Zona Sete, especialmente aos
terrenos localizados na Rua José Antônio Picoral, aliados ao fator topográfico,
fazem com que os prédios resultantes destaquem-se sobremaneira na
paisagem urbana, não apenas do ponto de vista de quem os observa da
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Prainha, como mostrado na Figura 70, como também de outros locais pela
cidade, como se pode ver nas Figuras 71 e 72.
Figura 71 - Vista dos edifícios da Rua José A. Picoral a partir da Av. Alfieiro Zanardi. Em
destaque: Ed. Costa Azurra (amarelo), Ed. Imperial (vermelho) e Ed. Infinity Ocean (azul).

Fonte: Arquivo pessoal da autora.
Figura 72 - Vista dos edifícios da Rua José A. Picoral a partir da Lagoa do Violão. Em
destaque: Ed. Costa Azurra (amarelo), Ed. Imperial (vermelho) e Ed. Infinity Ocean (azul).

Fonte: Arquivo pessoal da autora.

A presença desses edifícios na paisagem urbana conflita com os elementos
naturais mais importantes da cidade, as formações rochosas à beira-mar,
sobretudo a Torre Norte (Morro do Farol), próximas à qual se localizam. Assim,

176
vemos que mesmo depois das discussões sobre as alturas máximas para as
construções,

geradas

pelo

processo

do

Ed.

Graziela,

e

das

Leis

Complementares 22 e 23, que estabeleceram a exigência de EIA e EIV, o
município ainda permitiu a construção de edifícios com tamanho impacto
paisagístico na cidade.
Assim, encerra-se a análise dessa fase. Trata-se de um período de 20 anos
desde a primeira alteração ao regime urbanístico da Lei do Plano Diretor, onde
vimos que a transformação da paisagem urbana de Torres evoluiu em várias
frentes. Essas configuraram paisagens distintas entre as unidades territoriais
em função da aplicação dos dispositivos do plano diretor. No entanto, ao
mesmo tempo, mantiveram certa continuidade em relação aos agentes que
ajudaram a configurá-las por suas distintas demandas e interesses.

Figura 73 - Edificações aprovadas entre os anos de 1997- 2017
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Fonte: Mapa Cadastral (2004). PREFEITURA MUNICIPAL DE TORRES, 2014. Adaptado pela autora.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O crescimento urbano de Torres foi acompanhado pelo desenvolvimento do
veraneio e da atividade turística. O surgimento do hábito dos banhos de mar
terapêuticos, na década de 1910, foi o impulso inicial para o desenvolvimento
de uma série de infraestruturas, equipamentos, edificações e serviços para o
atendimento da população que se deslocava até Torres em busca de lazer.
Assim, a ocupação da orla desde o período inicial da formação núcleo urbano
esteve vinculada ao atendimento da demanda gerada, inicialmente, pelo
veraneio e, depois, pela atividade turística.
Da relação entre a cidade, o veraneio e o turismo, surgem múltiplos agentes
que influenciaram ao longo da história a transformação da paisagem urbana de
Torres, diretamente através da construção de edifícios ou indiretamente por
injetar capital na economia local propiciando o desenvolvimento dos negócios
relacionados ao atendimento à demanda turística, influenciando decisões
políticas em âmbito estadual e o desenvolvimento do núcleo urbano, etc.
Assim, vemos que tanto os agentes locais quanto os externos à cidade
participaram e influenciaram conjuntamente o planejamento urbano e a
definição das leis e políticas públicas, desde os primórdios da cidade.
Dessa maneira, quando foi criado o Código de Posturas, em 1949, primeira
legislação a versar sobre as construções no município, já havia edificações
vinculadas à prática do veraneio. Assim, essa lei trazia referências às
edificações da Parte Alta da cidade, relacionadas aos habitantes ocasionais,
enquanto as edificações da Parte Baixa correspondiam aos habitantes
permanentes. Isto posto, se considerarmos que a paisagem é delimitada pelo
nosso campo de visão e espaços de vivência, conforme indicam Nel.lo (2007) e
Santos (1988), já nessa época começavam a se formar duas paisagens em
Torres, relacionadas aos espaços onde habitavam esses grupos distintos: os
moradores permanentes e os ocasionais.
Na década de 1950, surgiram as primeiras edificações multifamiliares de
Torres, edifícios entre três e quatro pavimentos localizados próximos à orla.
Nesse período, com o aumento do número de edifícios multifamiliares e das
construções em geral, as orientações do Código de Posturas pareciam não
atender às necessidades geradas pela expansão da cidade. Assim, na década
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de 1960 foi criada a Lei 728/1962, que trouxe o primeiro zoneamento do
perímetro urbano e regime urbanístico a ser aplicado a cada zona.
Os 25 anos estabelecidos como a Fase Um de análise dessa dissertação, que
inicia-se com a aprovação da Lei 728/1962, foram anos de expansão do tecido
urbano e aumento de alturas. A cidade passou por um significativo processo de
transformação de sua paisagem, as alturas das edificações passaram do
patamar de três a quatro pavimentos e alcançaram, em fins da década de
1980, os 19 pavimentos. Durante esse período esteve em vigor a Lei 728/1962
e suas alterações; dessa forma vemos que esse aumento gradual das alturas
das edificações não ocorreu em razão de alterações na legislação, mas que, ao
longo desses anos, o aproveitamento do terreno permitido por lei, desde a
década de 1960, foi sendo utilizado progressivamente até atingir o seu
potencial máximo.
Nessa fase formaram-se duas frentes de expansão do tecido urbano, ambas
inseridas na Zona Três da Lei 728/1962 e submetidas, portanto, ao mesmo
regime urbanístico. Porém, vemos que em cada uma delas foram construídos
edifícios de características tipológicas diversas, com alturas e usos distintos.
Assim, surgiram prédios acima de dez pavimentos nas proximidades da Praça
João Neves da Fontoura, em fins da década de 1970, e edifícios entre três e
quatro pavimentos na Av. José Bonifácio a partir da década de 1980. Dessa
forma, é possível perceber o processo de configuração de paisagens distintas
em Torres, vinculadas às características de ocupação desses espaços.
Investigar quais fatores estão relacionados com o processo de expansão
urbana e o aumento significativo das alturas na Fase Um deve ser objeto de
investigações futuras que complementem a compreensão da transformação da
paisagem urbana de Torres para além de sua relação com as leis urbanísticas.
As repercussões da aplicação de alguns dispositivos da Lei 728/1962 sobre o
território são perceptíveis na paisagem até a atualidade, como, por exemplo, a
predominância de habitações unifamiliares na antiga Zona Um (atualmente
equivalente às Zonas Quatro, Seis e Oito da Lei do Plano Diretor). A altura
máxima de sete metros e o uso permitido exclusivamente para habitações
unifamiliares, determinados pela Lei 728/1962, vigoraram até a aprovação do
Plano Diretor, em 1995, e garantiram a formação de uma paisagem composta
predominantemente por casas até um período recente. Por mais que as
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possibilidades dos usos e as alturas máximas tenham se ampliado – com a
aprovação da Lei 2902/1995 (Plano Diretor) e, posteriormente, com a alteração
de seu regime urbanístico pela Lei 3135/1997 – vemos que, no caso da Zona
Oito, ainda ficaram restritas a poucas atividades (pousadas e depois hotéis) e a
um gabarito baixo de altura (8m e posteriormente 9m). Assim, apesar da última
mudança no regime urbanístico da Zona Oito ter ocorrido em 1997, verificamos
que somente há poucos anos teve início o processo de substituição das antigas
casas de veraneio por prédios de até três pavimentos, dentro do limite da lei.
O crescimento do número de edifícios e aumento de suas alturas durante os
anos da Fase Um indicavam a tendência de verticalização das edificações
multifamiliares no município. No ano de 1986, a aprovação de um edifício de 19
pavimentos na Zona Dois parece ter motivado a aprovação de uma lei que
freasse a tendência que se verificava. Assim, a Lei 2265/1987, que marca o
início da Fase Dois para a análise deste trabalho, restringiu a 10 pavimentos a
altura máxima para as edificações na Zona Dois, além de reduzir
significativamente o índice de aproveitamento dos terrenos. A promulgação
dessa lei conseguiu evitar, ao menos por um determinado período, a
construção de edifícios de porte similar aos 19 pavimentos nessa zona.
Entretanto, como a restrição ao número de pavimentos não abrangia a Zona
Três, esta continuou a se verticalizar. Durante o período de vigência dessa lei,
estima-se que tenha sido aprovado no ano de 1993, na Zona Três, o Ed. Dunas
Flat Services, com 20 pavimentos. A altura desse edifício nitidamente se
destacou no skyline da cidade nessa fase.
No período correspondente à Fase Dois, que se estende do final do ano de
1987 à metade do ano de 1995, os edifícios mais altos aprovados na cidade
apresentavam entre 10 e 15 pavimentos, seguindo um perfil já verificado ao
final da Fase Um. Assim, o aumento das construções de mesma altura e
tipologia ajudou no processo de consolidação de uma paisagem urbana
composta, majoritariamente, por edifícios multifamiliares em determinadas
áreas da cidade, como nas proximidades da Praça João Neves da Fontoura.
As discussões relativas à elaboração do primeiro Plano Diretor de Torres
também ocorreram durante os anos compreendidos pela Fase Dois. Nessas
discussões, manifestaram-se uma série de divergências entre os diferentes
agentes que participavam do processo. As opiniões emitidas por esses agentes
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demonstravam que o planejamento urbano e os rumos do município, em
especial em relação ao andamento da construção civil, não eram uma questão
de interesse único dos moradores permanentes da cidade, mas também
daqueles que a adotaram como sua segunda morada. Essas opiniões refletiam
percepções diversas sobre a paisagem de Torres, olhares fragmentados
formados a partir das vivências de cada um desses agentes e suas
expectativas em relação ao desenvolvimento da cidade e sua paisagem.
A conciliação entre os diferentes interesses e visões desses agentes culminou
com a aprovação da Lei do Plano Diretor (Lei 2902/1995), a qual dá início à
Fase Três para a análise deste trabalho. A Lei do Plano Diretor dividiu o
perímetro urbano da Lei 728/1962 em 16 unidades territoriais e estabeleceu o
regime urbanístico para cada uma delas. Essa nova divisão parecia mais
adequada às características que já haviam desenvolvido-se pelas distintas
áreas da cidade, especialmente no caso da antiga Zona Três da Lei 728/1962,
cuja análise do regime urbanístico do Plano Diretor demonstrava respaldar, em
certa medida, o perfil da paisagem que vinha se configurando na época.
Dessa maneira, as unidades territoriais próximas à Rua Caxias do Sul, que
apresentavam menores índices de aproveitamento e alturas máximas,
correspondiam a uma paisagem horizontal, formada majoritariamente por
residências e edifícios multifamiliares de baixo gabarito. Já, as unidades
territoriais próximas ao Rio Mampituba, que apresentavam maiores índices de
aproveitamento e alturas máximas, configuravam uma paisagem formada por
um maior número de edifícios multifamiliares em altura. Podemos dizer que, ao
longo dos anos, a paisagem de Torres seguiu essa tendência que se
apresentava na época, onde a verticalização é nitidamente marcada nas
proximidades do Rio Mampituba.
Nos anos que se seguiram à aprovação do Plano Diretor, o município
respondeu a dois importantes processos judiciais que influenciaram o ritmo da
construção civil e a paisagem urbana da cidade. O primeiro desses processos
– a Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Federal, no ano de 1996,
por conta da insuficiência e ineficiência do sistema de esgoto cloacal, que vinha
causando danos ao meio ambiente na cidade – foi responsável por impetrar a
liminar que restringia a ação da prefeitura no sentido de conceder novas
licenças para edificações multifamiliares no perímetro urbano, o que,
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aparentemente, ocasionou a redução do número de projetos aprovados junto à
Prefeitura Municipal, não apenas no final da fase três, mas até o ano de 2004,
enquanto esteve válida.
Assim, nos primeiros anos da Fase Quatro, marcada pela primeira alteração
aos quadros do regime urbanístico do Plano Diretor através da aprovação da
Lei 3135/1997, encontramos poucos registros de edificações multifamiliares
aprovadas na amostra da pesquisa. Nessa última fase de análise, após o ano
de 1997 vimos o aumento expressivo do número de edifícios altos em Torres.
Assim, consideramos que a verticalização das edificações no município se
relacione à Lei 3135/1997, especialmente em razão da supressão dos valores
de altura máxima dos quadros do regime urbanístico para a maioria das
unidades territoriais, à exceção das zonas da orla.
Após a sanção da Lei 3135/1997, foram aprovados os quatro edifícios mais
altos da cidade: Ed. Graziela Residenziale (29 pavimentos); Ed. Blue Diamond
(22 pavimentos), Ed. Michelangelo (22 pavimentos) e o Ed. Puerto Madero (23
pavimentos). O início da construção do Ed. Graziela Residenziale em 2008 deu
origem ao segundo processo judicial pelo qual a Prefeitura Municipal de Torres
teve de responder – a Ação Civil Pública, movida pelo Ministério Público
Estadual, que alertava sobre os possíveis impactos que a construção do
edifício poderia causar ao meio ambiente, à paisagem e a qualidade de vida da
população. Esse processo foi responsável pelo deferimento de uma liminar
determinando que a prefeitura municipal não pudesse conceder alvarás para
construções acima de 30 metros de altura sem que fossem apresentados
previamente estudos de impacto ambiental e de vizinhança. Essa liminar
permaneceu válida por aproximadamente sete anos, de fins de 2008 a outubro
de 2015.
Nesse período, em 2009, foram aprovadas no município duas Leis
Complementares, LC nº 22 e LC nº 23, que estabeleceram, respectivamente,
os empreendimentos que deveriam submeter à aprovação da prefeitura os
Estudos de Impacto de Vizinhança (EIV) e Estudos de Impacto Ambiental
(EIA). Porém, as leis municipais não estavam em concordância com a liminar,
visto que exigiam a apresentação de EIV e EIA para edificações acima de 60
metros de altura, enquanto a liminar determinava que os mesmos fossem
exigidos a partir dos 30 metros. Entretanto, esse impasse não impediu a
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construção civil de continuar se desenvolvendo no município, apesar de termos
observado uma pequena redução no número de aprovações de projetos
arquitetônicos após o ano de 2008.
Podemos dizer que as leis que se seguiram à Lei 3135/1997 tiveram menor
influência sobre as alturas das edificações em Torres do que a Ação Civil
Pública movida em decorrência da obra do Ed. Graziela. Primeiramente, por,
através da medida liminar, frear a liberação de alvarás para as construções
acima de 30 metros, através da exigência de estudos apropriados de impacto
de vizinhança e ambiental que analisassem a inserção dos edifícios na cidade.
Além disso, a ação colocou a questão das alturas das edificações
multifamiliares e da necessidade de exigência desses estudos em pauta no
município,

culminando,

ao

que

parece,

com

a

aprovação

das

leis

complementares, LC 22 e LC 23.
Assim, a Ação Civil Pública e as Leis Complementares nº 22 e nº 23
aparentemente tiveram influência sobre as transformações da paisagem
urbana em Torres, pois estabeleceram critérios para a aprovação de edifícios
altos no município que acabaram por desestimular as construções com alturas
superiores a 60 metros, patamar que ficou estabelecido como uma espécie de
altura máxima para a prática do mercado da construção civil local.
Entretanto, vemos que esse patamar de altura, próximo aos 20 pavimentos,
para a exigência de apresentação de EIV e EIA, parece inadequado quando
aplicado a todas as unidades territoriais do município, visto que estas possuem
características diversas. Assim, observamos que a aprovação de um edifício de
21 pavimentos não causará o mesmo impacto visual quando implantado na
Zona Nove, próxima ao nível do mar, ou na Zona Sete, onde se localizam as
cotas altimétricas mais elevadas da cidade. No caso específico desta última
unidade territorial, se, além da topografia, considerarmos a sua proximidade à
Torre Norte (Morro do Farol) e à Zona Cinco (Histórica), veremos que a
exigência de EIV e EIA, quando vinculados apenas ao patamar de altura e
metragens quadradas, não é condizente com a importância da paisagem
dessas áreas ou, ainda, com a importância dada à paisagem urbana do próprio
município no Art. 93 da Lei do Plano Diretor (Lei 2902/1995).
Durante o período de 20 anos que compõe a última fase de análise desse
trabalho, a paisagem urbana de Torres não apenas se transformou pelo
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crescimento do número de edifícios em altura em algumas zonas, mas também
pela expansão do tecido urbano, especialmente em direção às Zonas 14 e 15,
inicialmente através da construção de habitações unifamiliares; porém,
atualmente percebe-se nessas unidades territoriais o surgimento de algumas
edificações multifamiliares de alturas e perfis diferentes das encontradas nas
Zonas Sete e Nove, próximas à orla.
As Zonas 14 e 15 tiveram os seus índices de aproveitamento aumentados pela
Lei 3135/1997, juntamente com as Zonas Três e Nove e o Corredor de
Comércio e Serviços da Av. José Bonifácio. Os efeitos do aumento nos índices
de aproveitamento, juntamente com a retirada das alturas máximas, são
verificados pela verticalização dos edifícios multifamiliares da Zona Nove. No
mesmo sentido, o surgimento de edificações multifamiliares nas Zonas 14 e 15
além, da construção de um edifício de 16 pavimentos na Av. José Bonifácio
parecem apontar uma tendência à verticalização em um eixo de expansão
interno que segue direção às unidades territoriais próximas à Universidade
Luterana.
Dessa maneira, concluímos que a metodologia utilizada nessa dissertação
permitiu a identificação de correspondências entre as transformações da
paisagem pelo aumento das alturas construídas e a legislação urbana no
município de Torres, que foram demonstradas ao longo do capítulo quatro.
Vimos que essas relações são mais explícitas em determinados períodos; no
entanto, em outros não são tão evidentes. Assim, confirmamos parcialmente a
hipótese inicial desta dissertação, visto que, em algumas das fases
estabelecidas neste trabalho, as transformações pelas quais passou a
paisagem urbana parecem se relacionar a outros fatores não vinculados aos
dispositivos da lei. Assim, abrem-se possibilidades para a uma nova etapa de
investigação, que abranja amplamente as questões analisadas de forma
exploratória neste trabalho, como os aspectos econômicos, políticos e sociais.
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APÊNDICES
APÊNDICE A- Roteiro das entrevistas semiestruturadas e Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido.
ENTREVISTADO T1 - servidor público com atuação no setor de aprovação de projetos
1Em que ano o senhor começou a trabalhar na Prefeitura Municipal de Torres?
Em quais setores atuou desde então?
2Desde quando o senhor contribui com as questões relativas ao Plano Diretor e
quais foram suas atribuições?
3O Plano Diretor atual é de 1995 e, desde então, não houve uma revisão
aprovada na Câmara Municipal, apenas alterações pontuais.
P: Quantas revisões já foram para votação na Câmara desde 1995? Na sua visão
porque é difícil aprovar essa revisão?
4- Em função do tempo em que o Plano Diretor está vigente, como técnico:
P: O senhor considera o Plano Diretor de Torres um documento defasado?
P: A visão sobre o desenvolvimento da cidade e seu planejamento urbano mudou ao
longo desses anos para os setores técnicos da prefeitura?
5O Plano Diretor aprovado em 1995 trazia em seus quadros as quotas ideias e
as alturas máximas estabelecidas para suas zonas, o que de certa forma determinava
uma precisão maior da paisagem que se pensava para a cidade. Esses índices foram
removidos dos novos quadros introduzidos pela Lei 3135/1997.
P: Você lembra o motivo dessa mudança? Houve pressão de agentes econômicos,
populares ou políticos para que isso ocorresse?
6No ano de 1996 foi ajuizada uma ação civil pública pelo Ministério Público
Federal para que fosse cessado o dano ecológico contra os bens da União devido à
inexistência de um sistema eficaz de esgoto cloacal. Em 1996 a Justiça Federal
concedeu parcialmente uma limitar solicitada pelo MPF determinando que novas
licenças para construir no perímetro urbano fossem concedidas “mediante
apresentação de projeto de sistema autônomo de coleta, tratamento e destinação final,
devidamente aprovado e licenciado pelo órgão de saneamento do Estado e cuja
execução terá seus custos integralmente cobertos pelo empreendedor ou edificador.”
A liminar esteve válida até o ano de 2004 quando foi realizada a liquidação de
sentença.
P: Quais foram os reflexos dessa ação nos regramentos urbanísticos do município? A
tramitação da ação e o acordo realizado com o MPF influenciaram o ritmo da
construção civil?
P: Como era realizada a aprovação de projetos nesse período? Ainda existem áreas
no município não servidas por rede coletora com limitações a obtenção de licença para
construir?
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7A Zona 5 (Histórica) não possui regime urbanístico definido. Nos quadros
dedicados aos regimes urbanísticos da Lei 2902/95 atualizados pela Lei 3135/97
consta que o mesmo seria definido pelos artigos 24, 106 e 107 da Lei 2902. O Art.106
cita que deveriam ter sido realizados concursos públicos para detalhamento e
regularização das áreas indicadas, entre elas a Z5.
P: Os concursos públicos citados no Art. 106 nunca foram realizados? O senhor tem
conhecimento dos motivos?
8- Até a regulamentação dos artigos mencionados acima continuaria válida a Lei
2427/89. Esta lei (alterada posteriormente pela Lei 2828/94 e Lei 4349/2010) incluía
lotes da Zona 5 no Setor Um da Lei 728/62, onde segundo a mesma, só poderiam ser
construídas edificações com no máximo 7 metros de altura estando proibidas
moradias coletivas.
P: Por que se optou por manter as determinações de leis anteriores para essa Zona?
Na ausência de concurso, por que o detalhamento do regime urbanístico não foi
realizado pelo executivo municipal?
P: Como se dá a aprovação de edificações na Zona 5 nos lotes pertencentes ao Setor
Um da Lei 728/62? Como se deu a aprovação de edificações nos lotes excetuados na
Lei 2427/89 (alterado pela Lei 2828/94)?
9O limite entre a Zona 8 e a Zona 9 foi modificado duas vezes. A primeira
através da Lei 3135/97 (limite alterado em uma quadra) e a segunda pela Lei 3198/98.
P: Atualmente existe pressão por parte do setor imobiliário ou dos proprietários de
terrenos para que se alterem os limites entre essas zonas novamente? O limite entre
as duas zonas é visto pelos setores técnicos da prefeitura como consolidados?
10- A diferença entre o regime urbanístico das duas zonas gerou paisagens muitos
distintas, colocando “lado a lado” casas de veraneio e edifícios altos.
P: Quais são as projeções que se fazem para essas zonas em relação à paisagem
urbana futura, em especial para a Zona 8?
11A Lei Complementar nº 12/2007 delimitou novos limites para AUP (Área de
Urbanização Preferencial) e fixou seu regime urbanístico. Até esta data, a Lei 2902/95
vedava a implantação de novos parcelamentos do solo ou condomínios por unidades
autônomas permitindo apenas a construção de habitações unifamiliares na zona.
A Lei de parcelamento do solo (Lei 3066/96), editada pelas Leis 4157/2008 e Lei
Complementar nº27/2009, estabelece dimensões diferenciadas para os quarteirões
localizados em determinadas zonas da cidade, entre elas a AUP. A recente
implantação do Condomínio Torres Ilhas Park, na Zona da AUP, parece ter
consolidado a segregação espacial do atual Bairro Arroio. A área deste bairro é fruto
de uma ocupação irregular e, apesar de vir apresentando melhorias nas condições das
habitações e na infraestrutura, possui ainda uma população vulnerável
socioeconomicamente. Visto que a Zona da AUP apresenta tendência à valorização
econômica em decorrência de sua localização privilegiada próxima a praia e ao
Parque da Guarita, pergunta-se:
P: Quais são as projeções que se fazem em relação à paisagem urbana futura da
área? Acreditam que possa ocorrer um processo de gentrificação na área (com a
expulsão da população carente e/ou invasão das dunas)?
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12A Lei 2902/95 estabelecia que terrenos com mais de 5 mil m² poderiam
submeter à aprovação um regime urbanístico próprio. Em 1997 a Lei 3135 modificaria
a área para 2500 m². Essa determinação permaneceria válida até o ano de 2001,
quando foi aprovada a Lei 3575 reestabelecendo o artigo original da Lei 2902/95 e a
área de 5 mil m².
P: Além do empreendimento Le Grand (aprovado em 2010), o senhor tem
conhecimento de empreendimentos que se valeram da utilização do Art. 48 do Plano
Diretor, especialmente no período em que 1997 a 2001 quando vigorou a área de
2500m²? O senhor lembra quais foram os critérios técnicos utilizados para determinar
essas áreas?
13Após a aprovação do Plano Diretor em 1995 foram aprovadas quatro leis
(3118/97; 3168/97; 4019/2006; 4195/2008) autorizando o recebimento para análise de
projetos de prédios já concluídos e não aprovados ou com execução real distinta do
projeto aprovado.
P: Quais eram os critérios de análise para essas regularizações? Existiam percentuais
pré-determinados de tolerância aos índices previstos na lei? Essas aprovações de
irregularidades passavam pelo Conselho do Plano Diretor?
14A Lei de criação do Conselho do Plano Diretor (Lei 2945/95) estabelece o
mesmo como um órgão de assessoramento ao executivo municipal, com as
atribuições de acompanhar a aplicação do Plano Diretor e emitir pareces sobre
questões diversas.
P: Quais matérias costumam ir à consulta no Conselho? Seus pareceres são
usualmente acatados?
15A paisagem urbana de Torres apresenta um processo de verticalização
crescente, especialmente nas Zonas 7, 9 e 10. Notam-se cada vez mais edifícios que
se destacam por sua altura em relação ao seu entorno.
P: Visto que os dispositivos dos regimes urbanísticos não se alteraram desde 1997, ao
que o senhor atribui à verticalização?
16A Lei Complementar 23/2009 estabelece quais são os empreendimentos que
necessitam submeter Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança.
P: O senhor sabe quantos empreendimentos já foram submetidos para análise via EIV
desde então?
P: Quais são os critérios utilizados para avaliar (Art.2):
a) o impacto que a edificação irá causar no potencial construtivo dos terrenos
lindeiros/vizinhos (Art.2);
b) o impacto na paisagem urbana e as propostas para compatibilizar o
empreendimento com o entorno.
ENTREVISTADO T2 e T3- empresários do ramo da incorporação/ construção civil.
1Desde que ano o senhor atua no ramo da incorporação/ construção civil em
Torres? Em que ano foi criada a sua empresa?
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2Quando o senhor iniciou nesse ramo, qual era o perfil dos seus
empreendimentos (tipologia, localização, público alvo)?
3Dois fatos parecem ter impactado a construção civil no município. A aprovação
do Primeiro Plano Diretor em 1995. E o embargo que limitava a liberação de licenças
para construção de edificações de tipologia multifamiliar em razão da ausência de um
sistema eficaz de esgoto cloacal. Esse embargo decorreu de uma ação civil pública
ajuizada pelo MPF (Ministério Público Federa) em 1996 e esteve válido até o ano
2004.
P: Os negócios para a incorporação/construção civil ficaram comprometidos neste
período, em especial com relação a novos empreendimentos?
P: Qual o perfil das edificações construídas nesse período? Em que zonas se
localizaram os novos empreendimentos?
4O Plano Diretor atual é de 1995 e, desde então, não houve uma revisão
aprovada na Câmara Municipal, apenas alterações pontuais.
P: Para o senhor, como o setor da construção civil vê a questão dos regramentos
urbanísticos hoje no município (Plano Diretor, Lei de Parcelamento do Solo)?
P: Existe alguma dificuldade na viabilização de empreendimentos em função das
normas? Ou essa dificuldade já existiu em algum outro momento? O senhor poderia
apontar quais são essas dificuldades?
5Se observarmos a paisagem urbana da cidade veremos que existem áreas
distintas em relação a características de suas edificações e de sua ocupação. A partir
de 2004 nota-se o início da expansão de edificações de tipologia multifamiliar para
áreas menos valorizadas para o turismo em função da distância à orla e em áreas com
predominância de residências unifamiliares.
P: O público alvo se modifica em razão da zona da cidade em que se inserem os
empreendimentos? Essa possível diferenciação do público se reflete no padrão da
edificação e no perfil do que é oferecido?
6Atualmente, quais são as zonas mais valorizadas na cidade? Do que decorre
essa valorização?
7-

Qual é o perfil de empreendimento mais rentável hoje na cidade de Torres?

8Em quais zonas o senhor vê potencial de expansão para novos lançamentos
imobiliários? E qual seria o perfil desses empreendimentos de acordo com a zona em
que se inserem?
ENTREVISTADO T4- corretor imobiliário
1-

Em que ano o senhor começou a trabalhar no mercado de imóveis em Torres?

2O crescimento urbano e a construção civil em Torres estão relacionados ao
turismo. Na década de 70 o turismo impulsiona a vinda de estrangeiros, especialmente
argentinos e uruguaios, para a cidade. Nesse mesmo período a construção civil
começa a se desenvolver com mais força, mantendo-se aquecida até
aproximadamente o ano de 1994.
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P: Nesse período, a construção e venda de novos empreendimentos era voltada aos
estrangeiros?
P: Quem eram seus clientes e que perfis de empreendimentos buscavam nas décadas
de 70 e 80?
3Se analisarmos a expansão das construções de edifícios multifamiliares em
Torres veremos que os empreendimentos até fins da década de 1970 estavam
concentrados em uma área que abrangia as proximidades da Igreja São Domingos até
a Praça João Neves da Fontoura, se limitando a oeste nas proximidades da Av. José
Bonifácio. Na década de 1980 as construções se intensificaram e avançaram na área
que vai desde a Praça João Neves da Fontoura até o Rio Mampituba, tendência
consolidada na década de 1990.
P: As zonas preferenciais para investimentos, tanto em imóveis quanto em terrenos,
se deslocaram em diferentes áreas da cidade nesse período?
4A crise da argentina e a redução de turistas estrangeiros na segunda metade
da década de 1990, juntamente com a aprovação do primeiro Plano Diretor em 1995
parecem ter impactado a construção civil no município.
P: Como esses acontecimentos impactaram o mercado imobiliário na cidade?
5Outro fator que parece ter impactado a construção civil no município foi o
embargo do MPF (Ministério Público Federal) a construções de edificações de
tipologia multifamiliar em razão da ausência de um sistema eficaz de esgoto cloacal.
Esse embargo esteve válido de 1996 até o ano 2004.
P: Como ficaram os negócios para o mercado imobiliário local neste período, em
especial com relação a novos empreendimentos? O senhor viu crescimento no volume
de negócios após 2004?
6A partir de 2004 nota-se o início da expansão de edificações de tipologia
multifamiliar em áreas com predominância de residências unifamiliares e, menos
valorizadas para o turismo em função da distância à orla.
P: Atualmente, quais são as zonas mais procuradas por investidores? O senhor
enxerga uma renovação no perfil dos empreendimentos que estão lançando?
P: O senhor vê relação entre as vendas de terrenos e casas antigas com os
regramentos do Plano Diretor e o possível potencial construtivo?
7Se observarmos a paisagem urbana da cidade veremos que existem áreas
distintas em relação a características de suas edificações.
P: O senhor observa essa diferenciação nos negócios, através do perfil do imóvel e do
público que realiza transações, de venda e aluguel, em zonas diferentes da cidade?
P: Na sua visão, pode-se dizer que essa diferenciação entre a paisagem urbana nas
zonas da cidade acompanhou o processo de crescimento urbano?
8-

Através da sua experiência de atuação no mercado imobiliário local.
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P: Em quais zonas o senhor vê potencial de valorização dos imóveis? Em quais zonas
o senhor vê potencial de expansão para novos lançamentos imobiliários?
ENTREVISTADO T5- arquiteto e urbanista com atuação em projetos de edificações
multifamiliares
1Há quanto tempo o senhor atua como arquiteto e urbanista no município de
Torres?
2Nesse tempo de atuação as exigências para aprovações de projetos passaram
por modificações?
3Existem dificuldades na viabilização de empreendimentos de tipologia
multifamiliar em função das normas urbanísticas (Lei do Plano Diretor e Lei do
Parcelamento do Solo), especialmente de edifícios em altura? Ou essa dificuldade já
existiu em algum outro momento? O senhor poderia apontar quais são essas
dificuldades?
4No ano de 1996 foi ajuizada uma ação civil pública pelo Ministério Público
Federal para que fosse cessado o dano ecológico contra os bens da União devido à
inexistência de um sistema eficaz de esgoto cloacal. Em 1996 a Justiça Federal
concede parcialmente uma limitar solicitada pelo MPF determinando que novas
licenças para construir no perímetro urbano sejam concedidas apenas para
edificações com sistema autônomo de coleta de esgoto. A liminar esteve válida até o
ano de 2004 quando foi realizada a liquidação de sentença.
P: Como era realizada a aprovação de projetos de edificações de tipologia multifamiliar
nesse período?
P: Restou alguma área no município não servida por rede coletora que possui
limitações a obtenção de licença para construir ainda hoje?
P: O senhor sabe se existiu alguma outra intervenção externa que tenha influenciado a
construção civil no município?
5Atualmente, existem zonas onde as aprovações são mais difíceis em relação
ao perfil do empreendimento?
6Através da experiência de mercado que você tem, por já terem realizado
muitos projetos de edificações residenciais em altura. Para onde vocês acreditam que
a verticalização, vista em especial na Zona 9, vai se expandir? Quais são as
tendências que vocês observam para o perfil dos empreendimentos e suas
localizações?
ENTREVISTADO T6- empresário do ramo hoteleiro/turismo
1- Como se reestruturou o turismo no município após a redução de turistas
estrangeiros decorrente da crise na Argentina?
2- Houve investimentos para atrair um novo perfil de turistas?
3- O turismo no município teve um desempenho econômico satisfatório na década
de 2000?
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4- Como vem se desenvolvendo o turismo em Torres desde 2010? Atualmente
qual o perfil do turista que vem a Torres?
5- O desenvolvimento da construção civil no município trouxe benefícios a
atividades econômicas vinculas ao turismo? Você enxerga alguma vinculação
entre o desempenho e desenvolvimento dessas atividades?
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

1O presente trabalho é intitulado “Transformações na Paisagem Urbana: A
verticalização no município de Torres/RS 1962-2016”, e a participação dos sujeitos
nesta pesquisa está vinculada à aceitação e assinatura deste termo.
2A pesquisa está vinculada a Universidade Federal do Rio Grande do Sul –
Programa de Pós-Graduação em Planejamento Urbano e Regional (PROPUR), e é
desenvolvida por Carolina Freitas Vieira Lima, fone (__) ___-___. Tem como
supervisora a Profa. Dra. Maria Soares de Almeida.
3O objetivo principal desta pesquisa é investigar as transformações na paisagem
urbana da cidade de Torres através do processo de verticalização das edificações de
tipologia multifamiliar e sua relação com os regramentos urbanísticos municipais.
4Os sujeitos de pesquisa são: profissionais técnicos com atuação na Prefeitura
Municipal de Torres; profissionais técnicos com atuação no setor privado que tenham
atuado na aprovação de edificações junto a Prefeitura Municipal; corretores
imobiliários e construtores com atuação no mercado imobiliário local.
5-

A duração da pesquisa é de 28 meses (março de 2016 - setembro de 2018).

6Sobre os benefícios e danos dos procedimentos, informamos que a
probabilidade de prejuízos aos sujeitos participantes será minimizada pelo cuidado e
experiência da pesquisadora, acrescido do contato e orientação da supervisora de
pesquisa. Os resultados da pesquisa serão revelados através do relatório final e de
artigo sobre a temática pesquisada, através dos quais os sujeitos participantes
poderão tomar conhecimento sobre os resultados da pesquisa.
7É garantido aos sujeitos participantes o sigilo em relação a sua identidade, e a
pesquisadora informa que não há qualquer pessoa autorizada a utilizar as informações
para contextos diversos do que os aqui especificados.
Pelo presente termo de consentimento livre e esclarecido, declaro que autorizo minha
participação neste projeto de pesquisa, pois fui informado (a) de forma clara e
detalhada, livre de qualquer constrangimento, dos objetivos e forma de
desenvolvimento da presente pesquisa. Fui igualmente informado(a) de que: a
participação neste estudo é voluntária, posso me recusar a participar ou retirar
meu consentimento em qualquer momento sem qualquer tipo de penalidade, posso
buscar informações adicionais sobre o estudo através de contato com a pesquisadora
e que terei acesso aos resultados relacionados às informações que prestei, as
entrevistas serão registradas em áudio e o material destruído após a conclusão da
pesquisa.
Data:

/

/

.

Nome e assinatura do sujeito pesquisado
Nome e assinatura do pesquisador
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APÊNDICE B- Perfil geral de alturas na cidade- o edifício alto em Torres
A partir do levantamento das alturas das edificações multifamiliares na área
selecionada

consideramos

dentro

da

amostra

total

que

as

formas

(alturas/edifícios) com menos de dez ocorrências seriam considerados como
destaques na paisagem urbana na Fase Quatro em razão da sua
excepcionalidade no conjunto.
Tabela 1- Quantidade de edifícios levantados por número de pavimentos

Nº DE
PAVIMENTOS
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
29

QTDE DE ED.
LEVANTADOS
49
135
103
43
17
14
26
15
31
27
19
23
18
14
9
7
4
6
5
7
2
1
1

TOTAL DE ED.
LEVANTADOS

576

Fonte: elaborado pela autora.
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APÊNDICE C- Cronologia da Legislação Urbana de Torres/RS: 1962-2010

FASE 1

FASE 3

FASE 2

FASE 4

1962

1965

1985

1987

1989

1991

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2006

Lei Nº 704

Lei Nº 832

Lei Nº 2200

Lei Nº 2265

Lei Nº 2427

Lei Nº 2508

Lei Nº 2592

Lei Nº 2792

Lei Nº 2902

Lei Nº 3012

Lei Nº 3077

Lei Nº 3198

Lei Nº 3375

Lei Nº 3423

Lei Nº 3575

Lei Nº 4019

(26 de dezembro)
Dispõe sobre a
proteção ao
entorno da Igreja
São Domingos
tombada pelo
Estado do Rio
Grande do Sul
como patrimônio
cultural.

(30 de agosto)
ANISTIA
Autoriza o
recebimento
para análise de
projetos de
prédios já
concluídos e
não aprovados
ou que
apresentem
execução real
distinta
do projeto
aprovado
durante o prazo
de 3 meses a
contar da
publicação da
lei.

(14 de março)
Proíbe a
construção de
edificações de
mais de dois
pavimentos e
estabelece um
recuo mínimo de
4m do alinhamento
de ruas e avenidas
em determinada
área da cidade até
a aprovação do PD
(área coincide com
a Zona 1 da Lei
Nº728/62).

(22 de setembro) (23 de dezembro)
Dá novos índices
Acrescenta 2
parágrafos ao Art.5º para:
da Lei 728/62.
Av. José Bonifácio
Primeiro
Altura máxima:
parágrafo- permite
não fixada
a construção de
TO: 66% (redução, se
Edifícios na Rua
considerarmos que a
José A. Picoral na
mesma está na Zona 3
quadra entre as
de TO:66,6%)
ruas Joaquim Porto
IA: 3 (não altera)
e XV de Novembro,
Recuos:
desde que
edificações
obedeçam os
com frente para a
alinhamentos e
avenida estão
cuja altura não
isentas de recuo
Lei Nº 728
ultrapasse a dos
(entre a Rua Borges
(04 de dezembro) edifícios já
de Medeiros e Av.
Regulamenta as
existentes.
do Riacho). A partir
construções na
da Av. do Riacho
área
Segundo
edificações com
urbana da sede do
parágrafo- permite
frente para a Av.
município, divido
a construção de
José Bonifácio
em
residenciais e
devem respeitar 2
3 zonas.
estabelecimentos
m de recuo.
comerciais, que
Terrenos de esquina
1º Zona.
obedeçam os
devem ter 2m de
recuos
recuo nas ruas
Altura máxima: 7
estabelecidos em
transversais.
m - medidos a partir
lei, na parte baixa
(não estabelece recuos
do nível do passeio
da cidade
nas divisas)
TO: 66,6% delimitada a
computados recuos de
Av. Castelo Branco
esquerda por linha
ajardinamento e
que
passa
pela
Av.
alargamento
Benjamim Constant Recuo viário:
Recuos: 4m - em
a partir da Lagoa do 10,5m a partir do
terrenos de esquina
era aplicado 4 m em
Violão até encontrar eixo da mesma
uma testada e 2m na
Passeio: 4,5m
os terrenos da Cia
outra (contando que o
Recuo de jardim:
Predial/
Av.
Dom
terreno não tivesse
2m (determinações de
Pedro
II
até
o
Rio
menos de 12m de
tamanho de painéis de
Mampituba
testada/caso especial)
propaganda)
Uso proibido:
moradia coletiva
Mantém os índices
Alargamento: Av.
para as habitações
Júlio de Castilhos
coletivas permitidas
previsto com 3,5m
nas Zonas 2 e 3 da
para cada lado
Lei 728/62 e define
2ºZona.
Altura máxima:
não fixada
IA: 6 vezes a área
total do terreno
TO: 75%
Recuos: não
fixados
Uso proibido: não
fixados
Alargamento: fixa
rua de 18m com
4,5m de passeio
em cada lado
3ºZona.
Altura máxima:
não fixada
IA: 3 vezes a área
total do terreno
TO: 66,6% -

áreas que não
serão computadas
no cálculo do IA.
Estabelece
dispositivos para
áreas dentro do
perímetro urbano,
mas que não
pertencem a
nenhuma das 3
zonas da Lei
728/62, sendo:
-Altura máxima:
não fixada
-TO: 66%
(computados
recuos de jardim e
alargamentos)

-IA: 3
Recuo de jardim:
2m (mesmo em
áreas comerciais)

computados recuos de
ajardinamento e
alargamento

Recuos: 2m
ajardinamento e
divisa
Av. Barão do Rio
Branco.
Altura máxima:
45m
TO: 75%
Alargamento:
2,5m
de cada lado - Rua
obedeceria perfil
anexo (não
localizado)
Obs.: As zonas
não poderiam ser
revistas e
atualizadas dentro
de um prazo
mínimo de 3 anos

Mapa elaborado pela autora com base nas
descrições da Lei
Mapa anexo a Lei
Mapeamento não se aplica

(04 de dezembro)
Faz determinações
para as construções
coletivas das Zonas 2
e 3 estabelecidas na
Lei 728/62.
Zona 2:
Altura máxima de 10
pavimentos
excluindo-se a
cobertura (50% do
pavimento tipo)
IA: 3,5 (anterior= 6)
TO: 1-2 pav -- uso
comercial e garagens
75%
demais pavimentos
60%
Zona 3:
Altura se dará pela
aplicação do IA 3
TO: 60% (computando
recuos e
alargamentos)
Recuos: 2m
Edificações com mais
de 4 pavimentos,
recuos progressivos
de 0,25 m em cada
lateral para cada
pavimento adicionado

Especifica os lotes
que devem passar
a seguir o Regime
urbanístico da
Zona Um da Lei
728/1962.

(22 de janeiro)
Suspende a
aprovação e
licenciamento de
projetos de edifícios
nos lotes que fazem
testada para a
Lagoa do Violão,
assim como os que
fazem testada a
avenida que
margeia o Rio
Mampituba. Com
exceção dos que
cumpram os
requisitos previstos
na Lei 728/62 para
a Zona 1.
Os projetos já
aprovados até esta
data ficam
suspensos,
devendo ser
readequados
conforme o Plano
Diretor, se
necessário.

(26 de agosto)
Altera artigo 2° da
Lei 2592/1993.
Permite a
renovação da
licença para
construções as
margens da Lagoa
do Violão e Rio
Mampituba, para
edifícios com
projetos aprovados
e licenciados até
21/12/92,
limitando-se a 4
pavimentos.

(12 de julho)
(21 de junho)
Sanciona o Plano Diretor Estabelece novos
de Torres.
prazos para
Divide o território do
submissão das leis:
município em 8 distritos.
I- Conselho do Plano
A área urbana do Distrito Diretor;
Sede dividi-se em 19
II- Lei de
zonas e 4 corredores.
Parcelamento do Solo
Urbano;
Estabelece para cada
III- Lei de Proteção
zona:
Ambiental;
I - Índice de
IV- Lei de Plano Viário;
Aproveitamento (IA);
V- Lei do Fundo de
II - Taxa de Ocupação
Saneamento e
(TO);
Programa Prioritário
III - Altura máxima (H); de Obras;
IV - Recuos Laterais e
VI- Leis que
Lei Nº 2828
regulamentam as
(05 de dezembro) de Fundos;
V - Recuo Frontal;
Áreas Especiais;
Altera a Lei
VI - Lote Mínimo;
VII- Código de
2427/1989.
VII - Quota Ideal de
Edificações;
Exclui o lote sete Terreno (QI).
VIII- Código de
da quadra 1C dos
Posturas.”
lotes que deveriam Art. 48. Em terrenos com
submeter-se ao
área igual ou superior a
Lei Nº 3019
regime urbanístico 5000m² e com testada
(17 de Julho)
da Zona Um da Lei não inferior à indicada no
Altera o inciso VI da
728/1962.
Quadro 1, fica facultada Lei 3012/96:
Lei Nº 2710
ao proprietário a
(26 de novembro)
apresentação de plano “VI – Leis que
Seria o Primeiro
com normas próprias de regulamentam as
Plano Diretor de
edificação, diversas das áreas especiais,
Torres, porém o
vigentes no local, desde exceto a definida pelo
texto, após ser
que sejam observadas: item XI do
aprovado pelo
I - as quotas ideais de
artigo 29 da Lei
Câmara de
habitação e alojamento; Municipal nº 2.902/95
Vereadores, foi
II - os usos proibidos.
de 12/07/95 (XI vetado parcialmente
Praça XV de
pelo prefeito. Esta
novembro, seu
lei não foi aplicada.
Lei Nº 2945
entorno, suas
(06 de Dezembro)
ligações e visuais
Cria o Conselho do
para a Lagoa do
Plano Diretor. Versa
Violão.), que passa a
sobre a sua composição ter o regime
e atribuições.
urbanístico da Zona 10
(alto comércio), até a
sua regulamentação
definitiva.”

(16 de janeiro)
Insere dois Incisos a Lei
2945/95 que criou o
Conselho do Plano Diretor,
incluindo em sua
composição a Inspetoria
do CREA (Conselho
Regional de Engenharia e
Arquitetura) e a SAPT
(Sociedade dos Amigos da
Praia de Torres).

Lei Nº 3118
(20 de agosto)
ANISTIA
Autoriza o recebimento
para análise de projetos de
prédios já concluídos e
não aprovados ou que
apresentem execução real
distinta do projeto
aprovado até 31 de
dezembro de 1997.

Lei Nº 3135
(16 de outubro)
Altera dispositivos da Lei
Municipal nº 2.902/95.
Divide o território do
município em 4 distritos
(originalmente dividido em
8 distritos)

A Zona 1- Balneários -Orla
e Zona 2- Balneários,
originalmente pertencentes
ao Distrito Sede, passam a
integrar novo o 4ºDistrito
(originalmente o 4º Distrito
era Morro Azul, atualizado
para Praia Paraíso e
Balneários)
O Distrito Sede passa a ter
17 Zonas (Zona 3 a Zona
19). Os 4 corredores
originais seguem
inalterados.
As ARU (Áreas de
Revitalização Urbana)
passam a seguir o
Regime urbanístico
estabelecido para elas e
integrante do Quadro 1.
Na lei 2902/95 as ARU não
tinham regime específico,
sendo autorizado em seus
limites apenas a
construção de habitação
unifamiliar.
Altera o Art. 48. da Lei
2902/95, facultando que
proprietários de terrenos
com área igual ou superior
a 2500m² (original
5000m²), possam
apresentar um plano com
normas próprias de
edificação, diversas das
vigentes no local.
Desaparece no Quadro 1
os valores de Quotas
Ideiais (habitação e
alojamento) - exceção da
Zona 4 do 2º Distrito.

Lei Nº 3168
(31 de dezembro)
ANISTIA
Altera os artigos 1° e 2º
da Lei 3118/97
ampliando o prazo de
recebimento para análise
de projetos de prédios já
concluídos e não
aprovados ou que
apresentem execução
real distinta até 31 de
março de 1998.

(14 de dezembro)
(01 de junho)
Altera a Lei 3135/97 Institui o Código de
Obras do Município
de Torres
Modifica a
descrição do Limite
da Zona 8 do 1º
Distrito e o Regime
Urbanístico do
Corredor C04.

(28 de abril)
Lei que aprova
prédio que
engloba vários
lotes valendo-se
da prerrogativa
do Art.48 da Lei
2902/1995
Atualmente
Edifício
Le Grand.

(21 de setembro)
Altera a alínea “e”
do art. 1º da Lei
Municipal nº
3.135/97,
facultando que
proprietários de
terrenos com área
igual ou superior a
5000m²
(restaurando a
orientação original
do Art. 48. da Lei
2902/95), possam
apresentar um
plano com normas
próprias de
edificação,
diversas das
vigentes no local.

(07 de julho)
ANISTIA
Autoriza o
recebimento
para análise de
projetos de
prédios já
concluídos e não
aprovados ou
que apresentem
execução real
distinta
do projeto
aprovado
durante o prazo
de 2 meses a
contar da
publicação da
lei.

2007
Lei Comp. Nº 12
(28 de dezembro)
Revoga Inciso VIII
do Art. 29 da Lei
2902/95
VIII - local definido
pela Embratur,
conforme resolução
de 25 de novembro
de 1981;
Muda limites da AUP
(Área de
Urbanização
Preferencial)
Parágrafo único.
Enquanto não for
estabelecido o
regime
urbanístico para a
área referida no
caput deste artigo,
somente serão
admitidas
edificações
destinadas a
habitação unifamiliar,
sendo vedada a
implantação de
novos
parcelamentos do
solo ou condomínios
por unidades
autônomas.

2008
Lei Nº 4195
(30 de dezembro)
ANISTIA
Autoriza o
recebimento para
análise de projetos
de prédios já
concluídos e não
aprovados ou que
apresentem
execução real
distinta
do projeto
aprovado durante o
prazo de 6 meses a
contar da
publicação da lei.

2009

2010

Lei Comp. Nº 22

Lei Comp. Nº 22

(26 de novembro)
Acresce o Art. 24A a
Lei 3375/1999
(Código de Obras).
Nas edficações
acima de 60 metros
deverá ser
apresentado EIA
(Estudo de Impacto
Ambiental),
conforme termos de
referência a ser
regulamentado em
Decreto (Decreto
70/2009- Revogado
08/2010).

(26 de novembro)
Institui o Código
Ambiental de
Torres, onde fica
estabelecido que
para fins de
licenciamento
ambiental possa
ser exigido o EAP
(Estudo Ambiental
Preliminar).

Lei Comp. Nº 23
(26 de novembro)
Estabelece os
empreendimentos que
deverão ser
submetidos a EIV
(Estudo de Impacto de
Vizinhança)
VIII - edificações
com altura superior
a sessenta metros
(60,00m), nas zonas
em que não há
limitações inferiores,
estabelecidas no
Plano Diretor.
IX - a influência que
o empreendimento irá
causar na taxa de
ocupação e índice
de edificação nos
terrenos
lindeiros/vizinhos
em um raio mínimo
de cem metros
(100,00m), de modo a
permitir que o
lindeiro/vizinho,
proprietário de imóvel
com as mesmas
características, tenha
iguais condições em
levantar
empreendimento
similar.
Parágrafo único.
Deverão ser avaliadas
por equipe
multidisciplinar as
proposições de
medidas destinadas a
compatibilizar o
empreendimento com
a vizinhança nos
aspectos relativos à
paisagem urbana,
rede de serviços
públicos e
infraestrutura

Lei Comp. Nº 24
(02 de dezembro)
Muda quadro do
regime urbanístico
para a AUP
(Área de Urbanização
Preferencial) do 1º
Distrito
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APÊNDICE D- Quadros comparativos do regime urbanístico da Lei
2902/1995 e Lei 3135/1997.
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ANEXOS
ANEXO A
Torres debate mudança na lei para permitir construção de prédios mais
altos à beira-mar
Autorização divide opiniões, e a maior preocupação é que os edifícios maiores causem
sombra na areia da praia. Prefeitura fará assembleias a partir da próxima semana com
os moradores

02/08/2014 por: Marcelo Monteiro

Município discute mudanças no plano diretor, que devem ocorrer ainda neste ano (Foto: Omar
Freitas / Agencia RBS).

Um assunto domina as rodas de conversa nas ruas de Torres nas últimas semanas: a
possível mudança no plano diretor para autorizar a construção de prédios de até 10
andares nas quadras à beira-mar.
Para os defensores, a liberação de edifícios de até 30 metros de altura na orla da
Praia Grande traria desenvolvimento à região. Já os críticos afirmam que o novo
gabarito - altura máxima de edificações permitida - resultaria em consequências como,
por exemplo, perda de ventilação natural, aumento de umidade e, principalmente,
sombras na praia.
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Embora o plano diretor tenha impactos em todo o município, incluindo as zonas
urbana e rural, o foco da polêmica está na ampliação do gabarito da zona oito, que
engloba uma faixa de dois a quatro quarteirões da orla da Praia Grande. Atualmente,
são autorizados na região prédios que tenham até 12 metros de altura - equivalente a
três pavimentos mais a caixa d’água.
O temor é de que, com a liberação de construções maiores, Torres se transforme em
uma cidade semelhante a Balneário Camboriú (SC), onde "espigões" disputam espaço
no exíguo espaço litorâneo, escurecendo as areias da praia com suas sombras desde
as primeiras horas da tarde.
O empresário e coordenador do projeto Praia Limpa, Alexis Sanson, diz que "a
verdadeira vocação da cidade é o turismo que fomenta a qualidade de vida, e não a
indústria da construção civil".
- Temos cerca de 50 obras em andamento em regiões onde prédios grandes são
permitidos. A gente não vê por que agredir as quatro quadras da beira-mar.
A liberação de construções maiores vai interferir em todo o ecossistema da orla - diz
Marcel de Rose, surfista, comunicador e membro do Grupo Preserve Torres.
Preocupado com o desfecho do caso, o Grupo Preserve Torres fez um abaixoassinado virtual contrário à aprovação da mudança nas regras e já reuniu pelo menos
10,6 mil assinaturas de apoio.
A proposta de liberação de edifícios de até 10 andares na zona oito - entre a zona
nove e o mar - foi feita à prefeitura pela Associação de Hotéis e Restaurantes de
Torres. O presidente da entidade, Euclides Rodrigues, diz que prédios desse tamanho
não teriam interferência sobre a praia porque a sombra gerada seria igual ou menor à
de outros edifícios da zona nove, onde é permitido construir edifícios de até 20
andares.
- Os prédios já estão fazendo sombra lá atrás (na zona nove). Daqui a 10 anos,
estando liberado na zona nove, vai ter mais sombra aqui na orla do que se liberassem
oito andares na zona oito, por exemplo - observa Euclides Rodrigues, presidente da
Associação de Hotéis e Restaurantes de Torres.

Proposta deverá sair até setembro
Na sexta-feira, a prefeitura apresentou um resumo do que foi debatido em 22
audiências consultivas entre março e junho, período em que a população pôde se
manifestar sobre o tema. A partir da próxima semana, estão previstas reuniões nas
quais os moradores poderão aprovar ou vetar cada tópico.
Em seguida, técnicos da prefeitura, que realizam estudos sobre os efeitos da
construção de prédios de 10 andares na zona oito, devem elaborar até setembro uma
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proposta de plano diretor que contemple todos os pontos definidos nas reuniões feitas
com os moradores. Por fim, o projeto consolidado será encaminhado para avaliação
dos vereadores.
- Só será enviado para a Câmara o que a comunidade definir - garante o secretário de
Planejamento e Participação Cidadã de Torres, Carlos Cechin.

Entenda a polêmica
Zona nove: edifícios com mais de 20 andares podem ser construídos, mas exigem
estudo de impacto ambiental. Hoje, é nessa região que fica o maior prédio da cidade,
com 27 andares. O tamanho máximo para edificações na área mais distante do mar é,
atualmente, 60 metros.
Zona oito: tem entre duas e quatro quadras de extensão, a partir da orla marítima da
Praia Grande. A proposta de mudar o plano diretor prevê prédios de até 30 metros (10
andares).

Argumentos para aceitar a proposta
A construção de prédios de até 10 andares na zona oito não provocaria efeitos na
areia da praia, pois os edifícios ficariam dentro da sombra gerada pelas edificações
maiores, já existentes ou que ainda estão sendo construídos na zona nove.

Argumentos para barrar a proposta
Os novos edifícios mudarão a paisagem natural e aumentarão a sombra na areia.
Haverá perda de ventilação natural, prejuízos ao turismo, mais umidade, maior
proliferação de mosquitos, fungos e cupins, aumento na carga de esgoto e problemas
ambientais.

Construtores não são favoráveis à mudança
Seria natural imaginar que o setor de construção civil fosse favorável a erguer prédios
mais altos na orla, dada a natureza de sua atividade. Mas a Associação de
Construtores de Torres decidiu, em votação de seus representantes, manifestar-se
contrária à liberação de grandes edificações.
Entre os vereadores, há divisão. Enquanto uns dizem não haver razão para aprovar
prédios grandes na orla, outros querem que técnicos apresentem à Câmara os
possíveis efeitos de uma eventual mudança. A prefeita Nilvia Pinto Pereira (PT)
garante que o governo não tomará decisão que contrarie a vontade da maioria:
- O que nos interessa é ouvir o maior número de pessoas possível. O texto que irá
para a Câmara será um projeto que a comunidade vai nos ajudar a construir.
Assim como Torres, Capão da Canoa também revisa o plano diretor neste ano. Na
orla, estão liberados prédios de nove andares (27 metros). No resto da cidade, há
zonas em que são autorizados edifícios de até 12 pavimentos.
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O secretário de Planejamento e Meio Ambiente, Bento Rocha, diz que não deve haver
mudança nos critérios porque os atuais garantem equilíbrio entre incentivo à
construção e qualidade de vida:
- Não podemos ter sombra na beira da praia. Mataríamos nossa galinha dos ovos de
ouro.
Xangri-lá revisou o plano diretor em 2008 e definiu que, na orla, somente são liberadas
construções que tenham no máximo seis metros de altura (dois andares).
- Foi consenso da comunidade, dos vereadores e da administração manter uma praia
mais linear, horizontal - conta a secretária de Planejamento, Patrícia Rodrigues.

A situação em outras praias do país
Balneário Camboriú (SC): não há limite para a altura dos edifícios. Hoje, no
horário de verão, a sombra dos prédios começa a atingir a praia por volta de
14h. Sem terrenos disponíveis para novas construções, a valorização do metro
quadrado - entre R$ 10 mil e R$ 12 mil na orla - deve fazer com que, nos
próximos anos ,a cidade tenha oito dos 10 edifícios mais altos do Brasil.
Itajaí (SC): as construções à beira do mar na Praia Brava são restritas a térreo
mais dois andares. Mas, em 2007, passou a ser permitido construir prédios de
até 12 andares em regiões próximas. No fim da tarde, há faixas de areia
tomadas pela sombra dos edifícios.
Itapema (SC): na semana passada, o município suspendeu via decreto, por
tempo indeterminado, a concessão de autorizações para construir prédios. Às
vésperas da entrada em vigor do novo plano diretor, a meta é frear a disputa
das construtoras por terrenos para construção na orla da cidade.
João Pessoa (PB): na orla, por lei estadual, são proibidos edifícios acima de
três andares.
Macaé (RJ): no ano passado, a Câmara limitou a 12 metros de altura os novos
empreendimentos na orla das praias Campista, Cavaleiros e Pecado. Antes, o
máximo era 20 metros.
Natal (RN): na área litorânea, são permitidos prédios com altura máxima de
apenas 7,5 metros. O padrão vale para toda a costa do Rio Grande do Norte.
Peruíbe (SP): o plano diretor permite construir grandes prédios só em partes da
cidade. Na beira-mar, são liberados edifícios de até 15 metros.
Vila Velha (ES): conforme o plano diretor, os prédios da orla das praias não
podem ter mais do que 15 andares. Até o ano passado, o máximo permitido em
locais como as praias da Costa, Itapuã e Itaparica era de 18 andares.
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ANEXO B
Em meio a polêmica, Prefeitura de Torres apresenta relatório do Plano
Diretor Territorial e Ambiental (anexo B)
04/08/2014 por: [N.I.]

A Prefeitura de Torres apresentou na última sexta-feira, 1º de agosto, o relatório da
evolução dos trabalhos sobre o Plano Diretor que foi realizado no município por meio
de várias audiência públicas consultivas durante os meses de março e junho.
A apresentação ocorreu no Centro Municipal de Cultura, às 14h, com a coordenação
da Secretaria Municipal de Planejamento e Participação Cidadã e contou com a
presença de lideranças e representantes de diferentes segmentos da sociedade. O
estudo do Plano Diretor abrange todo o município, mas a grande polêmica referiu-se a
altura dos prédios à beira-mar na Zona 08, orla da Praia Grande.
O evento iniciou com uma explanação do secretário municipal do Planejamento,
Carlos Cechin, sobre o organograma do estudo do Plano. anunciando que o nome do
novo documento é Plano Diretor Territorial e Ambiental. Em seguida, através de um
power point, o coordenador técnico do estudo, arquiteto da Prefeitura, Marcelo Koch
fez um relato sistematizado das audiências e dividido nos eixos socioeconômico,
ambiental natural e ainda ambiental artificial. Foram três horas de exposição,
abordando tudo sobre o território e o ambiente de Torres. Nenhuma opinião foi emitida
pelo coordenador como também pelos demais integrantes da comissão do Plano que
estavam presentes, caso do biólogo Rivaldo Raimundo da Silva, a geóloga Maria
Elizabeth da Rocha e o agrônomo Gérson Luiz Nardi.
Polêmica
Aberto ao público, o evento serviu para esclarecimentos dos interessados em
assuntos gerais. O tema mais contagiante e que gerou manifestações calorosas é o
que se refere a altura dos prédios à beira-mar. Conforme relato apresentado no
evento, existem reivindicações bem opostas sobre o tema. Enquanto uns não aceitam
a construção de novos prédios na orla, outros pedem a liberação para até 12
pavimentos, ou seja, 35 metros. Hoje são permitidos três pavimentos, o que equivale a
12metos.
O ambientalista torrense Paulo França fez várias intervenções citando os prejuízos
para o meio ambiente com a sombra dos prédios. “Além da perder o sol, vamos perder
a ventilação natural, vamos ter mais unidade, todo o ecossistema da orla será
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prejudicado”. Na mesma linha estavam presentes vários integrantes da Associação
dos Surfistas de Torres que também integra o Grupo Preserve Torres que realiza
abaixo-assinado contrário a liberação de construções maiores à beira-mar. O surfista
Marcel De Rose informou que o documento já conta com mais de dez mil assinaturas.
Durante este evento, ninguém fez a defesa das edificações à beira-mar, talvez por não
se tratar de um encontro deliberativo.
Unanimidade
Uma alteração que o novo Plano Diretor deverá trazer e que parece ser opinião
unânime refere-se ao desenvolvimento do setor de pesca. O atual Plano não permite
que os pescadores criem agroindústrias por considerar a iniciativa como de potencial
poluidor alto. Várias reivindicações foram apresentadas para que ocorra uma alteração
na área. A prefeita Nílvia Pinto Pereira que acompanhou parte da apresentação do
relatório, comentou que ” é necessário alterar os códigos do Codram”. Além da prefeita
Nílvia também estavam presentes outros secretários municipais e lideranças da
AHRBS, do CREA, Asenart, IAB, ACTOT, Ulbra, Corsan, União das Associações de
Moradores de Torres, entre outros. O evento foi bastante prestigiado.
A apresentação do relatório durou cerca de três horas. Quem tiver interesse pelo
conteúdo das audiências pode acessar o site da prefeitura www.torres.rs.gov.br e
conhecer as atas de todas as reuniões. Consta do cronograma do debate sobre o
Plano, outra discussão com representantes de diferentes segmentos da cidade e, após
elaboração do projeto de lei, ainda a realização de audiência pública deliberativa para
tratar do assunto. Após a audiência, o projeto de lei será encaminhado à Câmara dos
Vereadores. Ainda não há data marcada para a audiência pública.
Extraído de: Litoral mania
Disponível em: http://arquivo.litoralmania.com.br/em-meio-a-polemica-prefeitura-detorres-apresenta-relatorio-do-plano-diretor-territorial-e-ambiental/
Acessado em: 26/ago/2018
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ANEXO C
GRUPO PRESERVE TORRES ENTREGA ABAIXO ASSINADO PARA
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TORRES
21/08/2014 por: Alexis Sanson – Projeto Praia Limpa

Foto : [N.I.]

Representantes do Grupo Preserve Torres, Marcel De Rose, Alexis Sanson, Jonas
Brocca e Vilson Menezes, estiveram reunidos na Promotoria de Justiça de Torres, na
quarta-feira, 13/08, com o Promotor de Justiça, Sr. Márcio Roberto Silva de Carvalho
quando realizaram a entrega do abaixo-assinado "Diga NÃO as torres de concreto"
com mais de 13.000 (treze mil) assinaturas contrárias à liberação da altura dos prédios
na Zona 8 da cidade.
O abaixo assinado manifesta o desejo da comunidade no sentido da preservação de
uma Zona com histórico de construções horizontais em Torres. Nesta ocasião foi
também protocolado requerimento redigido pelo advogado Rodrigo Christini,
ressaltando a importância de princípios constitucionais de proteção, função social,
prevenção do Meio Ambiente e da proibição do retrocesso Ambiental sejam
observados especialmente pelo MP quando o Projeto de Lei for remetido ao
Legislativo Municipal.
Também foram abordados outros temas relevantes como a preocupação na atual
verticalização da Zona 9 (quadras próximas à Zona 8) e com a preservação da
Prainha e Praia da Cal também. O Promotor Márcio dentre outras observações,
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destacou que, o "o momento é da comunidade decidir o que quer para a cidade, de
maneira democrática...que ao Ministério Público cabe, posteriormente, uma análise
técnica e jurídica do projeto, a partir do momento oportuno.
O Grupo Preserve Torres segue aguardando a divulgação das datas das audiências
públicas para apresentação do Projeto de Lei sob comando da Secretaria Municipal do
Planejamento e convoca toda comunidade para que participe, manifestando-se pelo
futuro da nossa cidade."

Extraído de: Portal Ondas do Sul
Disponível em:
http://www.ondasdosul.com.br/materia.php?titulo=GRUPO%20PRESERVE%20TORR
ES%20ENTREGA%20ABAIXO%20ASSINADO%20PARA%20PROMOTORIA%20DE
%20JUSTI%C3%87A%20DE%20TORRES
Acessado em: 26/ago/2018
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ANEXO D
DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL NA PRAINHA CAUSA NOVA POLÊMICA SOBRE
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE TORRES
Conforme presidente do Conselho Municipal do Patrimônio, demolição do imóvel
precisaria ter aval do conselho.
26/05/2017 por: Guile Rocha

Foto: Leo Gedeon

Um imóvel clássico de Torres, que seria listado como inventariado pelo COMPHAC
(Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural) foi demolido na
manhã de segunda-feira (22/05). Localizado na Prainha ou Praia do Meio, um dos
pontos turísticos mais famosos de Torres, o imóvel era um ‘bunglow’ com
características peculiares e seria testemunha da História do Turismo no RS, conforme
o presidente do COMPHAC, o historiador Leo Gedeon.
“A destruição (do imóvel) ocorreu em dez minutos, mesmo após uma notificação de
que os responsáveis deveriam parar as máquinas” criticou Leo Gedeon no Facebook.
A postagem viralizou na rede social , tendo mais de 550 compartilhamentos (até a
tarde desta quinta-feira, 25). Na maioria dos comentários, percebem-se pessoas
lamentando a derrubada do imóvel e os exageros da construção civil. Mas há também
aqueles que defenderam o direito do proprietário da casa – que, afinal, era uma
propriedade privada – de fazer o que quiser com seu imóvel.
Divergência de opiniões
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Consultada pelo jornal A FOLHA, a prefeitura de Torres enviou email sobre o assunto.
A assessoria de comunicação da municipalidade afirma que o pedido de demolição da
‘residência particular’ já havia sido protocolada junto a Secretaria de Planejamento e
Meio Ambiente, discordando que o imóvel fosse inventariado como patrimônio
histórico municipal. “A equipe da Secretaria avaliou a liberação deste pedido,
considerando o regramento determinado pelo Plano Diretor e também pela Portaria
08/2017 da Secretaria de Cultura do Estado. Esta portaria estabelece coma área de
proteção o entorno da Igreja São Domingos, único bem tombado no Município, pelo
Instituto do Patrimônio Histórico Estadual (IPHAE). O referido imóvel não encontravase situado nesta área”.
Para o jornal A FOLHA, Leo Gedeon reiterou que o imóvel seria inventariado (ou ao
menos listado) e sua demolição não poderia ter ocorrido sem, anteriormente, o
COMPHAC ter sido consultado e ter dado o aval. ” Foi negligência o conselho não ter
sido consultado, penso que a Secretaria de Planejamento agiu de má-fé (ou no
mínimo fez má interpretação). Existem vários bens históricos consagrados fora da
poligonal da Igreja São Domingos (O Casarão dos Muller, por exemplo)”, disse
Gedeon, que continua indagando. “Existem projetos de intervenção/demolição de
chalés históricos que estão passando pelo Conselho do Patrimônio Histórico, sendo
avaliados com calma. Mas porque este projeto em específico não passou pelo
COMPHAC? Porque para alguns não há necessidade de pareceres e para outros sim?
Os maiores criminosos não são os proprietários dos bens, mas sim o poder público
que é negligente na preservação do patrimônio “, finalizou Gedeon, lembrando da
demolição do chalé dos Gerdau no final do ano passado (imóvel que estaria inserido
na Poligonal da Igreja São Domingos, segundo o presidente do COMPHAC, mas foi
demolido mesmo assim).
Extraído de: A Folha Torres
Disponível

em:

https://afolhatorres.com.br/demolicao-de-imovel-na-prainha-causa-

nova-polemica-sobre-preservacao-do-patrimonio-de-torres/
Acessado em: 26/ago/2018
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ANEXO E
Chalé mudou de lugar para ficar na história de Torres
Depois de ser reformado e levado da Prainha para a Praia dos Molhe, Chalé Gerdau
Johannpeter foi entregue à prefeitura da cidade
19/01/2018 por: Bruna Porciúncula

Construído em 1920 por Walter Gerdau, imóvel de madeira deve abrigar em breve um
memorial do surfe (Foto: Tadeu Vilani / Agencia RBS)

No começo do século passado, eram poucos os veranistas que aportavam em Torres.
A praia ficava longe da Capital e sua beleza virava cenário de férias somente dos mais
aventureiros ou privilegiados. Os anos avançaram e, aos poucos, a praia lindeira a
Santa Catarina começou a ganhar suas primeiras casas de veraneio. Um delas mudou
de endereço para se tornar ponto turístico e histórico. Nesta sexta-feira (19), o Chalé
Gerdau Johannpeter – onde por anos as famílias que o nomeiam passaram veraneios
– foi entregue à prefeitura de Torres, depois de ser reformado e levado da Prainha
para a Praia dos Molhes.
O imóvel de madeira foi construído em 1920 por Walter Gerdau e deve abrigar em
breve um memorial do surfe e outras atividades a serem definidas pela administração
do município. Toda a estrutura foi remontada no novo endereço, junto à Praça Zeca
Scheffer, em frente à Associação dos Amigos da Praia de Torres (Sapt). O trabalho foi
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viabilizado pela Construtora Ivo Rizzo e um grupo de empresários, entre eles Jorge
Gerdau Johannpeter, Eduardo Bier, Renato Rizzo e o belga Christian Hunt.
— Tenho minha infância ligada a esse chalé. Estou contente e realizado com esse
projeto — disse Dado Bier, pouco antes da solenidade de entrega.
Para os surfistas da praia que resguarda a história do esporte no Rio Grande do Sul,
contar com o espaço do chalé pode ser um incentivo a ações que ampliam a prática
na cidade e no Estado. A Associação dos Surfistas de Torres (AST) pretende pleitear
um espaço no local e promete ajudar a fiscalizar a manutenção do chalé pelo poder
público, além de colaborar para a organização do acervo, que será reunido a partir de
peças da comunidade.
— O chalé em si já tem uma história bonita (a família Gerdau/Johannpeter é pioneira
no surf no Estado). A gente pode ajudar a enriquecê-la — diz o presidente da
entidade, Giuliano Homem.
O terreno que abrigava o chalé, na Prainha, receberá um novo empreendimento. Será
um prédio único, integrado ao morro, projetado pelo arquiteto Dino Damiani e
executado pela Construtora Ivo Rizzo. O empreendimento conta com 10 casas
suspensas em um terreno de frente para o mar.
Extraído de: Gaúcha ZH – Caderno Verão
Disponível em:
https://gauchazh.clicrbs.com.br/comportamento/verao/noticia/2018/01/chale-mudoude-lugar-para-ficar-na-historia-de-torres-cjcmkyqmr02zg01kejajpoxae.html
Acessado em: 26/ago/2018
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ANEXO F
“CHALÉ DOS JOHANNPETER” SERÁ REMONTADO NOS MOLHES E
FUNCIONARÁ COMO “MUSEU DO SURFE”
Família e construtora Ivo A. Rizzo doaram casa e montagem da mesma para a
prefeitura de Torres visando preservar legado deixado na cidade
29/10/2017 por: Fausto Júnior

Foto: Jacques Brandão

Na última sessão da Câmara dos Vereadores de Torres, realizada na segunda-feira
(dia 23/10), entrou em debate o futuro da construção popularmente conhecida por
“Chalé dos Johannpeter”. Quando foi vendido o terreno onde estava o imóvel, na
Prainha, a casa (considerada de relevância histórica pelo Conselho do Patrimônio
Histórico e Cultural de Torres) foi desmontada e doada pela construtora Ivo A. Rizzo
(responsável pela compra do terreno) para que a prefeitura utilizasse a mesma para
atividades culturais. A doação, iniciativa da Construtora e da Família Gerdau
Johannpeter (antiga dona do imóvel) – foi feita para aproveitar tanto a qualidade do
material de madeira da casa quanto para aproveitar a história legada pelo chalé.
Legado este que também está incluso na história do surfe de Torres e do Brasil, já que
a família é precursora do esporte no país.
Museu do Surfe
No meio do debate a presidente da Câmara, vereadora Gisa Webber (PP) informou
uma novidade: Já existe um tapume no entorno de um terreno na borda da SAPT,
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defronte à passarela que leva à Praia dos Molhes, onde está sinalizado para ser
reconstruído o chalé.

E A FOLHA foi averiguar e constatou que a obra está em

andamento.
Conforme informou a secretária de Turismo de Torres, Carla Daitx, a ideia da
prefeitura de Torres é usar o espaço(quando montado) para atividades ligadas à
cultura do surfe na história da formação do turismo e veranismo local – uma espécie
de museu do surfe com exposições e painéis. A mesma secretária, que dirige este
processo, projeta também que local deve estar pronto até o veraneio.
Carla lembra que se trata de uma gentileza da família Gerdau Johannpeter e da
Construtora Ivo A. Rizzo, que por livre e espontânea vontade doaram o chalé – assim
como se responsabilizaram de desmontar e remontar a casa de madeira. Isso fez com
que a prefeitura de Torres não tivesse nenhum custo para com o equipamento turístico
e cultural que recebe.
Parte da sociedade torrense protestou contra retirada do chalé
Paralela (e contraditoriamente), a gentileza da empresa Ivo A. Rizzo e da família
Gerdau Johannpeter não foram retribuídas por parte a sociedade organizada de
Torres. A prefeitura deu todas as licenças e a obra projetada na Prainha – onde ficava
o chalé, e agora vai ser construído um empreendimento de apartamentos – está
legalizada. Mas um grupo de militantes e dirigentes de entidades da preservação da
história arquitetônica da cidade entraram com um pedido de embargo contra a
construtora

e contra a prefeitura, alegando que a casa fazia parte de imóveis

“listados” para preservação da cidade.
O Jornal A FOLHA foi buscar informações sobre este processo judicial. E já está tudo
liberado para a construtora que, por conta do trabalho de seu departamento jurídico,
conseguiu retirar o pedido do embargo que chegou a envolver o MP (Ministério
Público) e o IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). Assim, foi
arquivando a demanda dos movimentos preservacionistas de Torres.
Extraído de: A Folha Torres
Disponível em: https://afolhatorres.com.br/chale-dos-johannpeter-sera-remontadonos-molhes-e-funcionara-como-museu-do-surfe/
Acessado em: 26/ago/2018

