
 DIRETRIZES IPHAN  SÍNTESE  DIRETRIZES PROPOSTAS

CONDICIONANTES LEGAIS

DIRETRIZES IPHAN
O IPHAN desenvolve uma série de Diretrizes para o centro histórico da Vila:
A área é dividida em três diferentes setores, segundo as características tipo-
lógicas identificadas, a topografia e os critérios de intervenção propostos. A 
área de entorno se estende até os fundos dos lotes voltadas para as vias que 
delimitam o perímetro. Os setores estão assinalados na figura ao lado e as 
definições são:
- Setor 01 é a área que concentra a maior parte do acervo arquitetônico a ser 
preservado. Encontra-se na área central da Vila. Este setor está destinado a 
moradias, comércios e serviços em geral.
- Setor 02 compreende a área entre o Setor 01 e o Rio Jacuí. A ocupação 
dessa área é mista, com comércio e residências.
- Setor 03 é a área é a Norte do Setor 01 e compreende até os fundos dos 
terrenos da Rua Bento Gonçalves. Ocupação é restrita residencial.
Critérios de intervenção:
- Altura: 02 pavimentos ou 8,50m, pelo nível médio da testada do terreno. 
Poderá ser construído um pavimento de subsolo nos fundos.
- Taxa de ocupação: 40% da área do terreno.
- Índice de aproveitamento: setor 01 - 0,5 vezes a área do terreno, setor 02 - 
1,20 vezes a área do terreno, e setor 03 - 0,80 vezes a área do terreno.
- Recuos: 04 metros frontal, 02 metros lateral (se há esquadrias) e 06 metros 
fundos.
- As novas edificações deverão ter cobertura de telhas cerâmicas, tipo fran-
cesa ou capa e canal.
Terrenos onde há edificações tombadas devem ter uma área livre mínima 
igual a 1,5 a projeção da edificação;
- Em lotes com edificações tombadas, a área da nova edificação deverá ser 
somada à existente, para atender às exigências definidas para Altura e Índi-
ce de Aproveitamento. Nesses casos, a Taxa de Ocupação poderá ser 50%;

O diagrama a cima é uma síntese e/ou somatório das características elencadas da 
Vila de Santo Amaro do Sul. Neste, fica mais visível que há uma concentração de 
elementos, mesmo que estes sejam escassos, junto a margem do Rio Jacuí e no 
entorno da Praça Central.
Ao analisar a Vila, percebe-se que esta não é autossuficiente para os moradores 
locais e potenciais turistas, não possui opções de infraestrutura. Os moradores 
são dependentes do centro da cidade, que fica a uma distância aproximada 20km 
de distância. Tal fator tem gerado nos últimos anos um êxodo para o centro da 
cidade e ao passar dos anos a Vila vai ficando mais vazia e esquecida.
Visando melhorar o dia-a-dia dos moradores e atrair o público externo, com 
base nos dados levantados, análise da macroescala e normativas gerou-se uma 
matriz FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças).
FORÇA: 
Centro urbano tombado, contato com o Rio Jacuí, visuais da paisagem natural
OPORTUNIDADES: 
Interesse da administração pública, edificações históricas com potencial para no-
vos usos, potencial turístico e conexão com a região.
FRAQUEZA: 
Falta de infraestrutura, falta de engajamento da comunidade, precário acesso e 
sinalizações e vulnerabilidade social.
AMEAÇA: 
Gentrificação, falta de recursos e manutenção da infraestrutura.

O diagrama a cima apresenta a síntese da proposta de intervenção para a Vila de 
Santo Amaro do Sul. Serão desenvolvidos planejamentos em nível  urbano na 
forma de diretrizes para desenvolvimento do centro histórico/entorno e projetu-
al, como reformulação da praça central e desenvolvimento de uma praça linear.
No âmbito arquitetônico, serão feitas intervenções nas edificações tombadas. 
Estas seguiram as normativas apresentadas no anteriormente - Condicionantes 
legais.

LISTA COM AS DIRETRIZES PARA SANTO AMARO DO SUL

ACESSOS:
• Calçamentos dos dois acessos entre a RS 244 e o centro da Vila;
• Locação de placas em um raio de 10km na RS 244 com informação básicas a 
respeito de Santo Amaro do Sul, como: distância e demarcação de acessos;
• Pórticos junto ao principal acessos junto a RS 244;
• Incentivo a criação de pontos de venda de produtos coloniais nas propriedades 
rurais no percurso interno a Vila.

CENTRO HISTÓRICO:
• Toda a áreas do centro histórico passará por remodelação nas infraestruturas. 
Serão trabalhados pontos como: calçamento, iluminação pública, mobiliário ur-
bano, placas informativas e paisagismo.

ZONA 01 E 02:
• A mancha Zona 01 corresponde a área que sofrerá interferência com a criação 
da Rota turística 01 - histórico cultural. 
• A mancha Zona 02 corresponde a área que sofrerá interferência com a criação 
da Rota turística 02 - lazer. 

FAIXA 01:
• Bloqueio da Rua Marechal Câmara no trecho que corta a praça central. Tal 
será feito para garantir mais segurança dos visitantes que percorrem a praça e 
deslocam-se para a igreja de Santo Amaro. Bem como os condutores de veículos 
serão direcionados para contornar o conjunto da praça, abrangendo a rua atrás 
da igreja, que apresenta fluxo secundário atualmente.

FAIXA 02:
• Segunda interferência realizada na Rua Marechal Câmara. Tal trecho da rua faz 
a ligação entre a praça central e o Rio Jacuí. Nesta área será o local destinado a 
futuros pontos comerciais, como lojas e bares. Locação realizada com o intuito 
de destinar um ponto que não seja ao redor da praça central, ponto de maior 
concentração de comércio e institucional, e ampliar a ligação entre as duas rotas 
criadas.

FAIXA 03:
• Intervenção no trecho da Rua Venâncio Aires entre a Rua Marechal Câmara e 
Rua Vinte de Setembro com a criação de um Parque Linear, com espaço especial 
voltado aos pedestres.
• Ao lado da margem do Rio Jacuí mantem-se a arborização de grande porte e 
cria-se espaços de contemplação voltadas ao rio com calçamento apropriado. Já 
no outro lado da via, junto as edificações, contará com arborização de pequeno 
porte e calçada mais larga para passeio.

ROTAS TURÍSTICAS

Rota 01 - EIXO HISTÓRICO CULTURAL
01 - Centro de Atendimento ao turista - primeiro contato com a localidade; 
02 - Praça central , na qual há grande visualização do todo;
03 - Casa de Cultura Açoriana - acervo existente de materiais históricos;
04 - Museu da Pescaria e Cultura Africana - valorização da Pesca e homenagem 
aos povos negros;
05 - Igreja de Santo Amaro, ponto de maior atração turística da atual da Vila;
06 - Bistrô - apreciação das bebidas locais;
07 - Livraria Francisco P. Rodrigues - acervo de livros do escritor nascido na Vila;
08 - Botequim -  apreciação das bebidas locais;
09 -Atelier Arte Açoriana - espaço destinado para produção de artesanato pelas 
moradoras de Santo Amaro.

Rota 02 - EIXO LAZER
01 - Mirante do Rio Jacuí e Vale;
02 - Loja de souvenirs e pacotes de atividades - pacotes de atividades junto ao rio;
03 - Empório Gastrô - apreciação da comida típica local e venda de produtos 
naturais;
04 - Hostel - opção para permanência;
05 - Restaurantes local - valorização do comércio exinste;
06 - Camping.  - opção para permanência junto à natureza;
07 - Sítio Adventure - espaço destinado a atividades junto a natureza, com pe-
quenas trilhas, passeio a cavalo, etc;
08 - Eventos Amarópolis - locado junto a Barragem Eclusa - espaço amplo para 
eventos de grande porte.

Para o desenvolvimento turístico e econômico da Vila de Santo Amaro 
propõem-se a criação de duas rota turísticas. Estas foram desenvolvidas 
de acordo com a análise da procura turística que há atualmente na Vila e 
visitas in loco. Observou-se que atualmente há como ponto principal de 
visitação a Igreja Matriz de Santo Amaro, o padroeiro da Vila e a prainha 
junto ao Rio Jacuí. Entretanto, observou-se que há um grande potencial de 
atrativo turístico subutilizado, que é o conjunto de edificações históricas e a 
prainha formada pela presença da Barragem e Eclusa no rio.   
Com base nisso, será proposto para a Vila a criação de duas rotas turísticas, 
divididas em dois setores. A primeira voltada para o setor histórico cul-
tural da localidade, junto à praça central, onde há concentração das edifi-
cações históricas. E o segunda  destinado ao setor de lazer, na margem do 
Rio Jacuí. Os pontos de visitação serão, prioritariamente, nas edificações 
tombadas que a Vila possui. 
A proposta destas duas rotas, juntamente com as atividades propostas em 
cada ponto visa atrelar o fortalecimento da economia local com a valoriza-
ção e manutenção da arquitetura histórica presente na Vila de Santo Amaro 
do Sul. 
Vale ressaltar que atualmente há uma Rota Turística na Vila de Santo Ama-
ro do Sul, o Caminho Açoriano (o qual deu nome a este trabalho). Este foi 
desenvolvido pela administração pública municipal de General Câmara, e 
para a implantação desta Rota foi criado o CAT (Centro de Atendimento ao 
Turista) e um guia|mapa com os principais pontos turísticos demarcados. 
Ao qual entendemos válido e essencial, porém, capaz de absorver novas 
ideias e ser expandido.
Por isto, é importante salientar que a existência de atrativos turísticos nesta 
pequena vila busca, na verdade, a manutenção da história e cultura pre-
sentes no local, hoje abandonadas e até desconhecidas pelo próprio povo 
gaúcho. O simples fortalecimento econômico desta região seria capaz de 
perpetuar a manutenção das edificações e garantir um livro aberto e vivo às 

- Em qualquer caso, não serão admitidas construções de edificações contínuas, ao 
longo das testadas ou ao longo da profundidade do lote, com extensão superior a 
25m. Quando necessário, as extensões superiores deverão ser interrompidas por 
superfície livre de edificação de qualquer natureza, com afastamento mínimo de 
3m, em lotes comuns e de 6m, em lotes com edificação tombada.
- Recuos: 04 m frontal, 02 metros lateral (se há esquadrias) e 06 m fundos.
- As novas edificações deverão ter cobertura de telhas cerâmicas, tipo francesa 
ou capa e canal.
Terrenos onde há edificações tombadas devem ter uma área livre mínima igual a 
1,5 a projeção da edificação;
- Em lotes com edificações tombadas, a área da nova edificação deverá ser soma-
da à existente, para atender às exigências definidas para Altura e Índice de Apro-
veitamento. Nesses casos, a Taxa de Ocupação poderá ser de até 50%;
- Em qualquer caso, não serão admitidas construções de edificações contínuas, ao 
longo das testadas ou ao longo da profundidade do lote, com extensão superior a 
25m. Quando necessário, as extensões superiores deverão ser interrompidas por 
superfície livre de edificação de qualquer natureza, com afastamento mínimo de 
3m, em lotes comuns e de 6m, em lotes com edificação tombada.
- A praça não poderá receber elementos edificados devendo preservar a vegeta-
ção de grande porte existente. A cancha de futebol poderá ser removida.
- Os projetos de intervenção na praça deverão ter como objetivo recuperar a fei-
ção original da mesma, de amplo e único largo, típico dos traçados urbanos do 
século XVIII.

A Vila de Santo Amaro do Sul é regida pelas seguintes normativas:
Municipais - plano diretor e código de obras;
Estaduais/nacionais - código florestal e código estadual do meio ambiente;
IPHAN - referente ao centro histórico.
Sendo as oriundas do IPHAN de maior influência para o desenvolvimento 
desse projeto.


