
A implantação da ferrovia em Santa Maria
 
Na segunda metade do século XIX, com o desenvolvimento do RS, a 

implantação da ferrovia em 1869 surgiu como uma alternativa para a melhoria 
das comunicações entre as localidades, antes dadas principalmente pelas vias de 
navegação em rios.

Em 10 de dezembro de 1873, a linha férrea Porto Alegre-Uruguaiana passa 
a a seguir também de Cachoeira à Santa Maria da Boca do Monte. Diferentes vias 
foram criadas desde então, as quais passaram a ser arrendadas para companhias 
estrangeiras. Santa Maria, pela posição geográfica, transformou-se em ponto de 
cruzamento de todas as linhas férreas, passando a sediar a gerência da ferrovia. 
Com isso, o crescimento populacional e econômico foi notável.

Partindo de quatro linhas principais, a ferrovia proporcionou o surgimento 
de povoados, novos municípios, novas redes de abastecimento e de comércio. 
A produção artesanal dá os primeiros passos para a industrialização e a rede 
ferroviária proporciona o escoamento de produções de diferentes regiões aos 
grandes centros comerciais.

Em Santa Maria, foi surgindo, ao redor da estação férrea, uma rede hoteleira 
que visava atender ao crescente fluxo de passageiros (comerciantes, produtores, 
turistas...). Com os hotéis, a demanda por mercadorias, infra-estrutura, alimentos e 
cultura gera também o desenvolvimento do comércio.

A cidade crescia na direção leste, acompanhando o traçado da linha férrea. 
A concentração comercial do centro da cidade também seguia em direção à estação 
ferroviária.

Por iniciativa do engenheiro belga Gustave Wauthier foi construído, a partir 
de 1906, nas imediações da estação ferroviária, um conjunto habitacional destinado 
à moradia dos funcionários de nível médio da administração e dos técnicos da 
ferrovia. A Vila Belga, como foi nomeada, era de propriedade da Compagnie 
Auxiliaire, e o aluguel de seus imóveis tinha um custo elevado, devido à grande 
demanda.

O conjunto era formado por 83 casas, distribuídas ao longo de quatro ruas. 
As paredes internas das casas eram de madeira, permitindo que cada morador 
pudesse adaptar os cômodos às suas necessidades. Nas fundações, foi usada a 
pedra grés vermelha, abundante em Santa Maria, mesma usada na estação férrea. 
Parte da madeira era da região e o restante vinha pelo trem. Os tijolos e telhas eram 
produzidos nas olarias da cidade.

A dominação das estradas de ferro somente perdeu força a partir de 1940, 
quando a popularização do automóvel e o investimento em estradas de rodagem 
absorvem recursos antes empregados na ferrovia, desencadeando sua decadência.

Até 1996, quando ocorreu a privatização da rede Ferroviária Federal, as 
casas ainda eram propriedade da Compagnie, mas a mobilização da população 
garantiu o tombamento municipal das casas em 1997, impedindo que as mesmas 
fossem descaracterizadas por reformas e modificações. As casas foram vendidas, 
em leilão, a seus moradores. Em 2000, realizou-se o tombamento também em 
âmbito estadual, incluindo o conjunto de bens imóveis ligados ao desenvolvimento 
ferroviário de Santa Maria.
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