
General Câmara no RS Distrito de Santo Amaro do Sul Centro Histórico

A Vila de Santo Amaro do Sul, localizada na cidade de General Câmara - 
Rio Grande do Sul é um ponto vivo de retorno a história da colonização do 
país. Visto que a localidade foi um dos primeiros pontos de povoamento do 
estado e que possui a arquitetura açoriana deste período preservada, com 
edificações de 250 anos de construção e uma das quatro igrejas mais antigas 
do estado. 
Pela concentração de edificações históricas presentes na Vila, esta recebeu o 
título de patrimônio histórico da nação. Entretanto, esta ação isolada, não se 
mostrou suficiente para a preservação do patrimônio existente, visto que as 
edificações por si só não são capazes de gerar lucro para seus proprietários e 
acabam por serem fechadas e abandonadas, largadas ao tempo. O que leva a 
situação atual encontrada na Vila, imóveis tombados com sua estrutura par-
cial ou totalmente danificadas.
Com o projeto proposto, busca-se que tais edificações, mesmo diante de seu 
nítido valor histórico, tenham também capacidade de gerar interesse comer-
cial e fluxo de pessoas na Vila. Para que assim, os proprietários e moradores 
da localidade, percebam que as edificações históricas tombadas não sejam 
só um “empecilho” como estes comentam, mas sim que tenham um valor 
impar histórico cultural no estado e no país. Isto é, que medidas sejam de-
senvolvidas para fomentar a economia local atrelada ao potencial turístico 
histórico em desuso.

APRESENTAÇÃO TEMA
O presente trabalho propõe a Requalificação do Centro Históri-
co da Vila de Santo Amaro do Sul.  Local com potencial turístico 
regional com base no patrimônio arquitetônico/cultural presente 
na localidade.

O programa foi organizado em três escalas de projeto: 
Macroescala - compreendendo a Vila de Santo Amaro do Sul
Mesoescala - Centro histórico e a Orla do Rio Jacuí 
Microescala - três edificações pontuais.

O escopo do projeto consiste em intervenções desde a escala ur-
bana a das edificações. Iniciasse o projeto na escala urbana, com 
análise do local, ampliação de dois setores e diretrizes de inter-
venções. E em nível arquitetônico, apresenta-se as intervenções 
feitas nas edificações históricas a serem apresentadas.

ESCALA

ESCOPO

LUGAR
A cidade de General Câmara localiza-se no Vale do Rio Pardo à 80km de distância da capital do estado, Porto Alegre. O território é delimitado pelo Rio Jacuí, Rio Taquari e 
os municípios de divisa são Venâncio Aires, Vale Verde, Taquari, São Jerônimo e Triunfo. O município possui dimensão territorial de 494,20km² e uma população de 8.737 
habitantes, conforme consta no Plano Diretor. General Câmara tem sua administração pública dividida em quatro distritos, Sede, Santo Amaro, Boqueirão e Boca da Picada. 
E as conexões principais são feitas pelas rodovias estaduais RS-244 e RS- 130. A Vila de Santo Amaro do Sul é um dos quatro distritos do município de General Câmara. A 
população desta área é de 520 pessoas na área urbana e 583 na área rural. Sendo a fonte de renda desta população baseada na agropecuária e agricultura. O centro do distrito 
de Santo Amaro do Sul corresponde ao centro histórico do município. Sendo este protegido por normativas municipais e do IPHAN. 

Distrito de Santo Amaro do Sul na cidade

 FUNDO FIGURA

ANÁLISES
 USO DO SOLO  USO DAS EDIFICAÇÕES

 PRINCIPAIS PONTOS  PATRIMÔNIO HISTÓRICO - EDIFICAÇÕES TOMBADASSISTEMA VIÁRIO

A Vila de Santo Amaro do Sul apresenta um conjunto histórico arquitetôni-
co de grande valor, que passou por análise junto ao IPHAN e, em 1970, um 
conjunto com 14 edificações, dentre casarões, igreja e estação férrea e a praça 
foram tombados. 
Ao lado estão elencadas 06 destas edificações. Dentre essas esta a Igreja Ma-
triz de Santo Amaro, principal ponto de visitação atual da localidade.
Há entre essas antigas residências que foram adquiridas pelo poder público 
e são utilizadas como pontos turísticos, mas há ainda a preservação de algu-
mas das casas como moradia para locais.

PATRIMÔNIO | IPHAN

IGREJA MATRIZ CASA DE CULTURA MIGUEL P. CASARÃO R. VINTE DE SETEMBRO  PRIMITIVO SOLAR CASARÃO AO LADO DA IGREJA CASARÃO R. VENÂNCIO AIRES

FUNDO FIGURA -  Vila de Santo Amaro foi povoada inicialmente nas mar-
gens do Rio Jacuí. Após, com a execução do projeto urbano proposto, a Vila 
se projetou para Norte, na área mais alta da localidade, local que se tornou o 
centro do Vilarejo, em virtude da presença da igreja de Santo Amaro e praça 
central. O restante do território apresenta propriedades rurais e área verde.
USO DO SOLO - Percebe-se que os lotes ocupados acompanham o desenvol-
vimento da Vila das margens para o centro da vila, e que segue sentido para 
Norte até a estrada geral de acesso à Vila. Outro sentido de desenvolvimento 
se dá ao longo do Rio Jacuí, com residência de veraneio.
USO DAS EDIFICAÇÕES - A Vila apresenta predominância de edificações 
residenciais de um pavimento. Há presença de alguns equipamentos institu-
cionais e comerciais, sendo estes locados junto à praça central. 
SISTEMA VIÁRIO -  Santo Amaro apresenta dois acessos que conectam a 
localidade com a RS 244. Estes possuem distância, aproximada, de 05 km de 
distância e são em estrada de chão batido. Na Vila há apenas um pequeno tre-
cho asfaltado que segue em calçamento em pedra que direciona para a praça 
central do Vilarejo. No entorno desta há a continuidade do calçamento, que 
faz o encaminhamento para uma rua lateral de conexão com a parte baixa da 
Vila, as margens do Rio Jacuí. No restante das ruas não há calçamento.
PRINCIPAIS PONTOS - Os pontos demarcados no diagrama representam o 
somatório de edificações que possuem uso não residencial na Vila. Dentre os 
pontos, a igreja de Santo Amaro e a área de Camping são hoje os elementos 
de atração turística para a Vila. E para atender os visitantes, há apenas dois 
restaurantes e uma pousada. Quando há o evento anual de Santo Amaro, são 
montadas tendas junto à praça central e os banheiros do Salão Comunitário 
atendem o público.
PATRIMÔNIO HISTÓRICO - Com base no mapa, é possível observar que há 
dois pontos de concentração das edificações tombadas da Vila. A primeira 
na parte baixa da Vila, nas margens do rio Jacuí e a segunda, na parte alta da 
Vila, junto à praça central.
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