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Cidade pólo da região Central do Rio Grande 
do Sul, Santa Maria encontra-se no centro geo-
gráfico do Estado, destaca-se por ter a segun-
da maior concentração militar brasileira, com-
preendida pela 3ª Divisão do Exército Brasileiro 
e pela Ala 4 (antiga Base Aérea de Santa Maria).

Figura entre as principais concentrações 
acadêmicas do país, apontanda como um 
centro de conhecimento e inovação, devido à 
presença de instituições de Ensino Superior, 
Técnico, Médio e rede de Ensino Fundamental, 
somando no conjunto um número aproxima-
do de cem mil estudantes.

A economia do município é representada pela 
produção agropecuária, com destaque para a 
soja, arroz e os plantéis bovinos e ovinos das 
mais notáveis raças. Um intenso comércio 
caracteriza o Terceiro Setor onde se incluem 
também a prestação de serviços, significativos 
componentes do PIB local.

A cultura herdada das etnias que marcam o 
povoamento de Santa Maria agrega-se à 

cultura dos imigrantes que vieram de diver-
sos lugares do Estado e do país para aqui 
viver, formando um mosaico relevante de 
tipos humanos que se distinguem pelos 
caracteres físicos e se assemelham pela unici-
dade do bem receber.

O patrimônio histórico, fortemente registrado 
pela memória ferroviária, brinda os visitantes 
com casarios majestosos e muitos relatos dos 
tempos em que os trens de passageiros 
cruzavam a cidade rumo à fronteira ou à capi-
tal gaúcha.

Rodeada pelas bordas do Planalto Brasileiro, 
os distritos santa-marienses são expressivos 
cenários, próprios para a realização de ativida-
des de turismo no meio rural.

Com gastronomia variada, paisagem diversi-
ficada, atrativos culturais e históricos, e a 
exuberância do patrimônio paleontológico, 
Santa Maria e região apresentam-se como 
um destino surpreendente. Prepare-se para 
novas emoções.
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RIO GRANDE DO SUL · BRASIL TURISMO HISTÓRICO E CULTURAL
Santa Maria surgiu de um acampamento militar, em decorrência das demar-
cações de fronteiras do Tratado de Santo Ildefonso, assinado entre as Coroas 
de Portugal e da Espanha em 1777. Povoada por indígenas, mesclou-se rapida-
mente com descendentes de espanhóis e portugueses, e logo incrementou seu 
perfil cultural com a chegada dos imigrantes alemães e italianos.

Outras tantas etnias povoaram a cidade no início do século XX, destacando a 
criação da primeira colônia de imigração judaica do país. Sírio-Libaneses, 
Árabes, Indianos, Poloneses e Africanos também se aliam neste complexo e 
heterogêneo contexto sociocultural, conferindo a Santa Maria um caráter de 
respeito e acolhimento à diversidade, dando-lhe o título de Cidade Cultura.

TURISMO PALEONTOLÓGICO
A Região Central do Rio Grande do Sul é de uma riqueza inestimável para a paleontologia mundial. Por
estar localizada em uma área que conserva solos de três períodos geológicos distintos, todos perten-
centes ao Triássico, o Centro do Estado é um campo fértil para descobertas de fósseis de fauna e flora. 

Os primeiros achados, os de scaphonix fisheri, foram feitos em Santa Maria durante a década de 1930. 
Alguns desses fósseis, bem como descobertas posteriores, podem ser encontrados no MUSEU 
VICENTE PALLOTTI.

No campo da pesquisa, o LABORATÓRIO DE ESTATIGRAFIA E PALEOBIOLOGIA DA UFSM – Universi-
dade Federal de Santa Maria - é uma das referências nacionais, destacando-se pelo estudo dos acha-
dos feitos na região, incluindo animais que marcam a transição entre espécies.

NÚCLEO HISTÓRICO FERROVIÁRIO
Santa Maria teve papel protagonista no desenvolvimento do transporte ferrovi-
ário brasileiro. Com a intenção de assegurar a fronteira brasileira, foi decretada 
pelo Governo Central a construção de uma estrada de ferro que unisse a capital 
rio-grandense à cidade de Uruguaiana. Assim em 1898, a Compagnie Auxiliaire 
des Chemins de Fèr au Brésil, com sede na Bélgica, assumiu a construção da 
Estrada de Ferro Porto Alegre - Uruguaiana. 

A filial belga da Compagnie instalou-se em Santa Maria em 1898, escolhida mais 
uma vez pela sua importante localização geográfica, tornando-se o “centro ferroviá-
rio" do Estado.

Herança deste momento, o núcleo histórico ferroviário, tombado pelo IPHAE – Instituto 
do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado - é composto pela Gare da Viação Férrea, 
pela Avenida Rio Branco, onde se visualiza um rico patrimônio edificado, que traduz o brilho da época 
em que se implantou o complexo ferroviário de Santa Maria, e pela Vila Belga, conjunto habitacional 
onde residiam os funcionários da companhia Belga.



TURISMO NO MEIO RURAL
Localizado em uma área de transição geográfica, o município de Santa Maria destaca-se pela 
beleza de seus distritos – ao todo são nove.

De um lado, observa-se a riqueza de fauna e flora característica das rebordas do Planalto Brasileiro, 
do outro, o pampa gaúcho onde se encontram propriedades rurais com excelência na produção 
de hortifruti e gado de corte. 

Um dos principais diferenciais do Turismo no meio rural, nos distritos de Santa Maria, é a sua capa-
cidade de agregação com o entorno, integrando roteiros e rotas com cidades como São Martinho 
da Serra, Itaara, Silveira Martins, Dilermando de Aguiar, São Gabriel, São Sepé, São Pedro do Sul e 
Restinga Seca.

TURISMO RELIGIOSO
A cidade tem a religiosidade no nome, é marcada pela força da fé refletida em 
eventos, romarias e retiros. Da Catedral Metropolitana à Basílica da Medianeira, 
todo segundo domingo do mês de novembro acontece a Romaria da Medianei-
ra que reúne em torno de 250 mil romeiros em oração à Mãe Medianeira, padro-

eira do Rio Grande do Sul.

Destaca-se também o movimento de Schoenstatt e a devoção ao Diácono 
João Luiz Pozzobom. No entanto, Santa Maria não se resume ao catolicismo. 
Há espaço para todos os credos e cultos, muitos deles com templos oficiais, 
como os Judeus e a Sinagoga Itzak Rabin, os anglicanos e a Catedral do 

Mediador. 

TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS
Agraciada com a presença de sete instituições de Ensino Superior, tendo como 
marco referencial a Universidade Federal de Santa Maria, o município se destaca 
pela realização de eventos acadêmicos e técnico-científicos de abrangência regio-
nal, estadual, nacional e internacional.

Os eventos culturais, feiras e festivais complementam o setor. 

Outro segmento que mobiliza o turismo são os negócios. A cidade oferece 
espaços privilegiados para a realização de eventos de todo porte. Entre os 
espaços estão as salas, salões e anfiteatros em hotéis, restaurantes, bares, 
clubes e instituições de ensino. Estes locais comportam entre dezenas e 
milhares de pessoas.

Uma boa rede hoteleira, com 3.746 leitos, e uma ampla oferta de shoppings e centros comerciais 
dão suporte às exigências dos visitantes, garantindo conforto e prazer durante sua estada na cidade.



SEGMENTO TERRA
CAMINHADAS- TREKKING
TRILHAS ECOLÓGICAS
Caminhadas em ambiente natural 
buscando superação de limites com trilhas 
de obstáculos. É a opção mais procurada na 
atualidade.

ESCALADAS 
Técnica vertical de subida em paredões 
rochosos e com equipamento especial.

RAPEL
Descida por cordas em paredões rochosos, 
prédios e pontes (negativo ou positivo) com 
equipamento especial.

CASCADE 
Descida com cordas em cachoeiras ou 
cascatas utilizando a técnica do rapel.

CANIONISMO
Descida utilizando cordas para transposição 
de obstáculos em trechos de rios, riachos, 
cânions.

CAVALGADA
Utiliza o cavalo com equipamentos especiais 
e trilhas difíceis e mais extensas em campos,
florestas, cânions, montanhas, leitos de rios.

CICLOTURISMO
Trilhas em ambiente natural e em diferentes
terrenos com uso de bicicleta especial e 
outros equipamentos de uso individual.

FORA DA ESTRADA
Utiliza veículos 4x4 tracionados e ocorre, 
preferencialmente, em terrenos acidentados 
com o uso de equipamentos especiais.

OBSERVAÇÃO DE VIDA SILVESTRE (AVES)
Utilizando equipamentos especiais em locais 
tidos como nichos ecológicos e 
acompanhamento de biólogo.

________________________________________

SEGMENTO AR
PARAGLAIDER
Tipo de voo livre praticado com equipamento
especial com decolagem do alto das 
montanhas.

________________________________________

SEGMENTO ÁGUA
CANOAGEM
Embarcações com uso individual e remo. 
Praticada em lagos, rios e oceanos. Utiliza 
caiaques e canoas.

MERGULHO
Descida a pequenas e médias profundidades
com equipamentos adequados.

WATER TREKKING
Caminhadas em leitos de rios com laje 
contínua e poucos desníveis.

TURISMO DE AVENTURA

AVENTURE-SE NA REGIÃO CENTRAL
Devido as suas características geográficas, Santa Maria e 
região possuem um potencial fantástico para a prática de 
esportes de aventura e ecoturismo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 
MARIA

Secretaria de Município de Desenvolvimento 
Econômico, Turismo e Inovação

Rua Venâncio Aires, 2277, 5º andar
Santa Maria/RS • CEP 97010-005

(55) 3921.7098 • (55) 3921.7280

www.santamaria.rs.gov.br/economico

P R E F E I T U R A  M U N I C I P A L  D E

DISTÂNCIA DAS CAPITAIS
• Porto Alegre (via São Sepé - BR 392): 329 km

• Porto Alegre (via Santa Cruz do Sul - RSC 287): 292 km
• Florianópolis: 776 km

• Curitiba: 1.015 km
• São Paulo: 1.407 km

• Assunção (Paraguai): 1.480 km
• Buenos Aires (Argentina): 1.250 km

• Montevidéu (Uruguai): 850 km


