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 IMPLANTAÇÃO - 1/2500

INTERVENÇÃO 01
ENTORNO - a área demarcada no mapa é de suma 
importância atualmente de Santo Amaro do Sul. Pois 
nesta está locado o ponto de maior visitação da Vila, 
Igreja Matriz do santo padroeiro.  Junto a este ponto, 
soma-se a presença da praça central e a concentração 
de edificações históricas açorianas junto à esta. 
EDIFICAÇÃO - a edificação desta intervenção corres-
ponde ao antigo casarão com maior valor arquitetô-
nico. Tal ocorre  em virtude da riqueza de detalhes na 
fachada principal, o que a difere dos demais casarões 
do entorno.
USO - a proposta de desenvolvimento de um Bistrô 
surge como um local para apreciação de bebidas e pe-
quenas porções da culinária local. Somados com um 
espaço aconchegante, acolhedor e de uma visual ceno-
gráfica de um centro histórico congelado no tempo.
PROJETO - remodelação dos espaços internos da edi-
ficação e desenvolvimento de espaço externo para per-
manência.

INTERVENÇÃO 02
ENTORNO - a área demarcada no mapa correspon-
de ao trecho de ligação entre os acessos para a Vila e 
o centro desta. Neste, há predominância residencial e 
um dos pontos com maior concentração de morado-
res. As edificações situadas neste trecho correspondem  
a um período mais recente de implantação. 
EDIFICAÇÃO -  a edificação desta intervenção foi 
construída para servir como hotel quando a Vila foi 
criada. Posteriormente serviu como ponto comercial e 
residencial. Esta é uma das poucas edificação com dois 
pavimentos construída no período.
USO - a proposta de desenvolvimento de um Atelier 
surge como um local voltado à conexão entre os mo-
radores e o valor do patrimônio histórico local. O foco 
principal será nas mulheres da Vila,  para que estas en-
contrem neste local um espaço de empoderamento fe-
minino.
PROJETO - remodelação dos espaços internos da edi-
ficação, desenvolvimento de espaço externo para per-
manência e criação de uma nova edificação.

INTERVENÇÃO 03
ENTORNO - a área demarcada no mapa corresponde 
à área ribeirinha da Vila local onde iniciou-se o de-
senvolvimento urbano deste povoado. Neste trecho 
encontram-se as primeiras edificações com caráter co-
mercial, como: estação férrea e armazém. Há também 
um primitivo solar.
EDIFICAÇÃO - a edificação desta intervenção foi 
construída para abrigar uma estação férrea. Entretan-
to, para esta finalidade serviu apenas alguns anos, após 
tornou-se um restaurante. Um local de valor histórico 
de período posterior as demais edificações do conjun-
to tombado pelo IPHAN.
USO - a proposta de desenvolvimento de um Empório 
surge pela proximidade com o rio e a tradição da pesca. 
Primeiramente seria desenvolvido um Mercado Públi-
co, entretanto, entendeu-se que este não seria compa-
tível a escala do local. Com isso, o desenvolvimento de 
um Empório tornou-se mais viável. Este possuirá es-
paços para alimentação, desde cafés a pratos típicos e 
loja com produtos coloniais produzido pelos morado-
res da Vila.
PROJETO - remodelação dos espaços internos da edi-
ficação, desenvolvimento de espaço externo para per-
manência, criação de uma nova edificação e implanta-
ção de um parque linear.

INTERVENÇÕES

Dentre os pontos turísticos das duas 
rotas, apresentados anteriormente, 
foram escolhidos 03 para desenvolvi-
mento de projeto arquitetônico e paisa-
gístico. A escolha teve como preceitos: 
o entorno próximo, ser uma edificação 
de valor histórico e a potencialidade 
do uso proposto. E estes contarão com 
graus diferentes de projeto.

A criação de um parque linear neste trecho da Vila de Santo Amaro do Sul foi desenvolvida após análise do po-
tencial do local. Visto que, a Rua Venâncio Aires é paralela ao Rio Jacuí, possui grande visualização deste, e possui 
em um intervalo de duas quadras três das edificações tombadas do conjunto.
A composição, apresentada nos diagramas a baixo, tem como base inicial a ligação e valorização das edificações 
históricas . Após, o parque foi dividido em dois setores, sendo estes de Passagem de pedestres, na parte superior 
da rua, junto as edificações, e de Permanência e Estar, na parte inferior da rua, junto a margem do rio Jacuí. Fina-
lizou-se o desenho da área com a criação de caminhos e dos espaços, junto a escolha dos mobiliários propostos.

INTERVENÇÃO 01 INTERVENÇÃO 02 INTERVENÇÃO 03

Estar e permanência
Paisseio largo

Espaços arborizado Edificação tombadas

PARQUE LINEAR

01

02

03


