
A implantação da Ferrovia e seus Impactos na cidade de Santa Maria 

 

Na segunda metade do século XIX, em função do desenvolvimento do Rio Grande 

do Sul, foi necessária a melhoria das comunicações entre as localidades, pois a ligação 

entre elas era feita através de caminhos inicialmente usados para transportar as tropas de 

gado. Esses caminhos terrestres estavam conjugados com as vias de navegação em rios 

até o desenvolvimento da rede viária terrestre e das linhas férreas. Mesmo assim, não 

eram satisfatórias e, a partir de 1869, iniciou-se a implantação da ferrovia no Rio Grande 

do Sul. 

Em 10 de dezembro de 1873, o Ministério da Agricultura do Comércio e Obras 

Públicas determinou que a linha férrea Porto Alegre-Uruguaiana seguisse de Cachoeira 

para Santa Maria da Boca do Monte. Assim como essas, diferentes linhas foram criadas a 

partir de então, interligando os mais distantes pontos do Rio Grande do Sul e promovendo 

o seu crescimento. Eram arrendadas para companhias estrangeiras operarem. 

Após a conclusão da linha-tronco Porto Alegre-Uruguaiana, que ligava o Rio 

Grande do Sul de leste a oeste, e a inauguração do trecho Santa Maria-Cruz Alta, em 

1894 e, posteriormente, Cacequi-Rio Grande, em 1900, Santa Maria passou a centralizar 

o tráfego de trens no Rio Grande do Sul. Pela posição geográfica, transformou-se em 

ponto de cruzamento de todas as linhas férreas, tendo um desenvolvimento significativo 

de 1885 a 1905, aumentando a população urbana de 3 mil para 5 mil habitantes e de 400 

para 1500 prédios. A ferrovia tornou-se não só a estrada principal, mas o eixo de fomento 

do crescimento econômico a partir de 1880. 

O impacto provocado na economia das pequenas localidades de imigração 

também foi muito grande, pois facilitou a circulação das mercadorias para lugares mais 

distantes. O centro entre esses dois pontos ficava na região de Santa Maria e o município 

passou a sediar a gerência da ferrovia, o que proporcionou o desenvolvimento dessas 

regiões não só na agricultura como também no artesanato, que foi fator determinante para 

o surgimento da industrialização. 

Cumprindo sua tarefa, a Rede Ferroviária proporcionou o escoamento da produção 

de toda uma região, rica e produtiva do Rio Grande do Sul, aos grandes centros 

comerciais. Santa Maria foi o centro de convergência e distribuição, acolhendo vultos 

significativos, homens de negócios, estudantes com suas famílias que chegavam 

constantemente à procura de saber e do aprimoramento pessoal. Também permitiu a 

ligação de núcleos urbanos de povoamento, separados e diversificados pelas distâncias e 

contribuiu para a integração de diversos municípios do Rio Grande do Sul. 



A dominação das estradas de ferro permaneceu forte por cerca de sete décadas, 

entretanto as inovações ocorridas nos meios de transporte e comunicações contribuíram 

para o declínio do sistema ferroviário no país, pois o Brasil voltava-se quase que 

exclusivamente para a rodovia. A partir de 1940, a expansão do automóvel e das estradas 

de rodagem absorveu recursos antes empregados na ferrovia, desencadeando um longo 

processo de decadência do transporte ferroviário. 

A ferrovia partia de quatro linhas principais que proporcionaram, com outras 

secundarias, o surgimento de povoados, novos municípios, novas redes de 

abastecimento e de comercio. Os principais centros produtores do município eram a 

Colônia de Silveira Martins e a freguesia do Pinhal. Nos outros locais, a criação de gado 

predominava como economia e houve um desenvolvimento de pequenas industrias 

artesanais a partir das facilidades trazidas com a ferrovia.  Além de tudo, o transporte 

ferroviário gerou um fluxo de pessoas como usuários, o que proporcionou contato com 

inúmeras culturas e com produtores de regiões mais distantes. 

Em Santa Maria, a ferrovia foi motivadora de um desenvolvimento significativo. 

Com um fluxo considerável de passageiros, sendo entroncamento de várias linhas, foi 

surgindo ao redor da estação férrea uma rede hoteleira que buscava servir a esses 

passageiros (comerciantes, produtores, turistas e outros). Com os hotéis, veio a 

instalação de um comércio que buscava resolver os problemas de demanda de 

mercadorias, de infra-estrutura, de alimentos e de cultura. (p. 41-42). 

A estação ferroviária está assentada em terreno de uma propriedade que abrangia 

a sede até parte do atual bairro Itararé, incluindo a região da Vila Belga e do atual Colégio 

Manuel Ribas, cujo dono era Ernesto Becker. O complexo da estação constitui-se de um 

edifício principal paralelo a ferrovia, retangular, com dois pisos com bilheteria, sala de 

espera, sala do agente e telégrafo, restaurante e, no primeiro andar, dependência para o 

chefe da estação. Essa construção inicial foi complementada, mais tarde, com outras, 

agregadas para servirem de pavilhão de armazenagem de mercadorias. (p. 69). 

No final do ano de 1996, a Rede Ferroviária foi vendida para um consórcio de 

empresas brasileiras e estrangeiras, deixando de ser pública. Antes disso, os trens de 

passageiros haviam sido extintos e algumas salas do prédio foram alugadas para 

atividade comerciais. 

Devido ao descaso com o patrimônio da ferrovia e a desativação dos serviços, o 

complexo da estação sofreu dois incêndios em 1999, deixando compartimentos 

completamente destruídos e permitindo que outros fossem saqueados.   

  A Ferrovia Sul Atlântico passou a prestar o serviço ferroviário depois da 



privatização da Rede Ferroviária. O governo federal, proprietário do conjunto de prédios 

da estação, fez doação para o governo municipal e houve o tombamento em âmbito 

estadual e municipal.  

A Prefeitura Municipal elaborou um projeto de revitalização de toda a região urbana 

afetada pela ferrovia, denominado “Mancha Ferroviária”, coordenado pelos arquitetos 

Andrei Schlee e Priscila Quesada. Como parte desse projeto, a prefeitura projetou a 

construção de um túnel, ligando a Avenida Rio Branco com o bairro Itararé, passando pela 

área da Gare sem, no entanto, descaracterizá-la, e uma restauração da edificação central 

com revitalização do sobrado e de parte do auditório.  

Essa restauração manteve os aspectos externos e refez o que estava degradado 

no seu interior, mantendo a escada original de madeira. […] O prédio encontra-se 

tombado desde 1996, pela Lei Municipal N 4009. (p. 70). 
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