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A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO DE SANTA MARIA-RS. Vanderlei Decian, Lilian H. Mariano da 
Rocha. (Laboratório de Geografia Urbana,CCNE-UFSM). 
Este trabalho visa analisar a produção do espaço urbano de Santa Maria - RS, desde sua fundação (1797), através da 

utilização de mapas, cartas, plantas topográficas e fotografias aéreas, bem como de materiais e consultas realizadas na prefeitura e 
em diversos órgãos, associados a bibliografia sobre o assunto, objetivando elaborar cartogramas, setorizar o crescimento urbano, 
definir o sentido de crescimento e analisar o comportamento de ocupação horizontal do espaço urbano da cidade. Para tanto 
também serão analisados os agentes que produzem e consomem espaço urbano. A criação de Santa Maria esta relacionada aos 
esforços portugueses para a demarcação dos limites entre os domínios portugueses e hispânicos (tratado de Santo Idelfonso- 
1777). As condições ao sítio urbano de Santa Maria, localizado em áreas de formação geológicas diferentes, abrangendo parte do 
planalto, parte da depressão, e parte da campanha gaúcha, passaram a gerar diferenciações em termos de ocupação, associadas 
ainda ao valor estratégico militar e centro geográfico do Estado. Como produto de determinantes político-institucionais, de função 
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militar, entroncamento ferroviário, cidade universitária e paralelo desenvolvimento comercial a cidade de Santa Maria apresenta 
um papel singular na formação sócio-econômica gaúcha, que lhe confere um dinamismo próprio, passando a elaborar seu espaço 
urbano atrelado a estas condicionantes. Neste sentido, o crescimento horizontal do espaço urbano do município de Santa Maria 
apresenta hoje uma enorme expansão no sentido Leste-oeste; e uma retração no sentido Norte-Sul; sendo que entre estes últimos o 
Sul começa a apresentar certa evolução e o Norte, desenvolvido à época da viação férrea não visualiza expansão.” Esta expansão 
no sentido Leste-Oeste faz com que o perímetro urbano neste sentido possua uma extensão de mais de 15 km o que encarece os 
serviços de infra-estrutura fazendo com que sejam privilegiadas certas áreas dentro da mancha urbana da cidade.(FAPERGS). 




