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PROSPECTIVA DA EVOLUÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO DE SILVEIRA MARTINS - RIO GRANDE 
DO SUL - ESTUDO DE CASO. Janete Reis, Marilú Angela Campagner May (Professora Orientadora do 
Departamento de Geociências, CCNE/UFSM, Santa Maria, RS.) 
O trabalho objetiva fazer uma prospectiva da evolução urbana de Silveira Martins. E, para isso foi estudada a 

evolução histórica do Município, bem como bibliografias que pudessem subsidiar à elaboração do mesmo. Fez-se um 
levantamento geoespacial onde as características geográficas foram relacionadas. Compilou-se o processo de ocupação e evolução 
de seu espaço territorial, dedicando esforços adicionais, ao estudo do sítio urbano, objeto concreto do trabalho. O município, teve 
sua origem e evolução ligados ao processo de colonização de terras devolutas pertencentes à Santa Maria, nas últimas décadas. 
Refletindo na configuração do espaço silverense, bem como, seu sítio urbano. A forma de sua organização obedece a um sistema 
quadriculado, típico das áreas ocupadas pelos colonos italianos. Esta, iniciava-se, geralmente a partir da delimitação do espaço a 
ser ocupado, como, a construção da igreja, característica comum a uma etnia que possui como base histórica valores da religião 
católica. O espaço urbano silverense encontra-se em expansão, embora essa dinâmica ocorra de maneira lenta. A recente 
emancipação contribuiu para a melhoria da infra-estrutura urbana, como as vias de circulação, transporte e acessibilidade, no meio 
urbano e rural, consolidando o sistema de comunicações e remodelando o sistema de transporte e logística, entrando na era da 
informação. Apresentando um crescimento rápido em sua área urbana após sua emancipação, na segunda metade dos anos 80, 
após, longos anos de estagnação e por isso sua configuração espacial permaneceu estática. Assim, a emancipação trouxe, através 
dos poderes públicos, empreendimentos antes impossíveis e, uma série de melhorias, responsáveis pela agilização das relações 
políticas, sociais e econômicas do Estado com a Sociedade. (CCNE/GCN/UFSM) 
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