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LIVRAMENTO 
Rio Grande do Sui 

Em comemora~ao ao 1.0 centeniirio 

IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATiSTICA 



ColefiiO de Monograjias - 71. 0 133 

UVRAMENTO 

Rio Grande do Sui 

-tr ASPECTOS FJSICOS - Area: 6 942 km' 
(1950) ; altitude : 210 m; temperatura 
media em °C das maximas : 32 ; das mi
nimas : 6 ; compensada : 14; precipitac;iio 
anual : 1 129 mm . 

-tr POPULAC)JW - 48 411 habitantes (Recen
seamento de 1950) ; densidade demogra
fica : 7 habitantes par quil6metro qua
drado. 

-tr ATIVIDADES PRINCIPAlS - Pecuaria (ga
dos bovina e ovino) . 

-tr EST ABELECIMENTOS BANCARIOS - 4 
agencias . 

-tr VEJCULOS REGISTRADOS (na Prejeitura 
Municipal) - 1 407 autom6veis e 243 ca
minh6es. 

-tr ASPECTOS URBANOS (sede) - 4 007 li
gac;6es ellitri.cas, 496 aparelhos telef6nicos, 
9 hoteis, 7 pens6es, 2 cinemas. 

-tr ASSISTfJ;NCIA MfJ;DICA (sede) - 2 hospi
tais gerais com 345 leitos ; 21 medicos no 
exercicio da projissiio . 

-tr ASPECTOS CULTURAIS - 75 unidades es
colares de ensino primario fundamental 
comum, 3 de ensino sccundario, 3 de co
mercial, 5 de artistico e 1 de pedag6gico; 4 
tipograjias, 2 l ivrarias, 2 bibli otecas e 
3 jornais . 

-tr ORC)AMENTO MUNICIPAL PARA 1956 (mi
lhares de cruzeiros ) - re.ceita prevista 
total : 20 410; receita tributaria: 6 870; 
despesa fix ada : 20 410 . 

-<:? REPRESENTAC)lW POLiTICA - 15 verea
dores em exercicio . 

0 desenho da capa e de autoria de 
Q. Campofiorito. 



ASPECTOS HIST6RICOS 

0 s PRIMEIRos habitantes do municipio de 
Livramento foram os indios charruas e mi

nuanos que h abitavam todo o Sul e Sudoeste 
do Rio Grande do Sul. Houve t empo em que 
os dominios dos primeiros estendiam-se do rio 
Parana ate o litoral do Atla ntica; depois seu 
territ6rio cobria apenas o terreno entre a 
lagoa Mirim e os rios Uruguai e Parana. A 
denominagao de minuanos particula rizou-se 
quando estes aborigines, cedendo a coloniza

. gao crista, se retiraram para a regiao a leste 
do rio Uruguai e sul do Ibicui. No inicio do 
seculo XVIII, achavam-se estabelecidos no sul 
do Estado. Lingua e costumes das duas tribos 
eram semelhantes. 

Ate alguns anos depois de 1801, o terri
t6rio est eve quase totalmente deserto. Admi
te-se que em 1810 ou 1811 tenha havido urn 
encarnigado combate entre f6rgas portuguesas 
e espanholas, saindo aquelas vitoriosas, jus
tamente no dia de Santana do Livra mento. 
A respeito do povoamento, sabe-se que, em 
vista da dificuldade de meios de transporte, 
os oficiais que guarneciam as fronteiras, acom
panhados de suas familia.s, foram aos poucos 
levantando moradias, assim constituindo os 
primeiros nucleos de colonizagao . 

Em 1818, o conde da Figueira, entao go
vernador do Rio Grande do Sul, concedeu a 
Luciano Pinheiro tres leguas quadradas de 
t erra, em cuj os limites estava com preendido 
o local em que hoj e se ergue a cidade. 

Durante as guerras com Artigas, Livra
mento foi palco de alguns combates, durante 
as primeiras decadas do seculo XIX, t alvez 
datando dai, verdadeiramente, o inicio de seu 
desenvolvimento. 

0 vigario geral Joao Batist a de Oliveira 
Salgado, deferindo, em 1822, peti<;ao do povo 
da localidade, mandou passar a provisao da 
capela consagrada a Nossa Senhora do Livra
men to, escolhendo-se como local, dep<Jis de 
algumas tentativas, a Coxilha Grande, para 
onde foram transferidos uns poucos habitan
tes da Varzea de Santana. No ano seguinte, 
foi t erminada a constrU<;;ao da capela, em 
terras cedidas por Luciano Pinheiro. 

Em 1834, dona Ana Ilha de Vargas, fa
zendeira abastada, doou a igreja uma ima· 
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gem de Santa Ana, com a condigao de ser 
esse o orago do curato, passando ele a cha
mar-se, entao, Santana do Livramento. Em 
7 de ag6sto de 1848, era tornado freguesia. 

A Lei provincial n.0 351, de 10 de feve
reiro de 1857, elevou a freguesia a categoria 
de vila, com territ6rio desmembrado d-o mu
nicipio de Alegrete. Ap6s ter sido eleita a 
Camara, foi a mesma empossada em 29 de 
junho do me.smo ano, instalando-se, deste 
modo, o municipio de Santana do Livramento. 
Posteriormente o Uruguai cedeu ao Brasil 
uma area, em troca de outra, tambem na 
fronteira, a fim de que Livramento nao fi
casse pertencendo a dois territ6rios de paises 
diferentes. 

Segundo a divisao administrativa vigente 
em 31 de dezembro de 1956, o municipio de 
Livramento comp6e-<>e de 2 distritos : Livra
mento e Pampeiro 

LOCALIZA{:AO DO MUNICiPIO 

0 MUNICiPio de Livramento esta localizado 
na Zona da Campanha. Acha-se a 423 km, 

em linha reta, da capital estadual. 
Suas coordenadas geogr:ificas sao : 30° 53' 

18" de latitude sul e 55° 31' 56" de longitude 
W. Gr. 

POPULA()AO 

A POPULAQAO de Livramento atingiu, em 1.0 

de julho de 1950, por ocasiao do ultimo Re
censeamento Geral, 48 411 habitantes, dos 
quais 23 732 eram homen.s e 24 679, mulheres. 

Cerca de 86 % da populagao e de cor 
branca. Em relagao a religiao, declararam-se 
cat6licos 70 % dos habitantes (o 2.0 grupo em 
importancia e o dos espiritas com 14 %) . Os 
estrangeiros e os brasileiros naturalizados re
presentam 7% do total. 

Aglomeral.;oes urbanas 

E XISTIAM no Municipio, na mesma ep. oca, 
2 aglomerag6es - a cidade e 1 vila -

com os seguintes efetivos de populagao (qua
dros urbana e suburbano): 

LIVRAMENTO 
Pampelro · ............ . ....... . . . . . 
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Localizal_;iio da populal_;iio 

DE SEUS 
1950, 

urbano, 10 
no rural. 

48 411 habitantes recenseados em 
19 980 localizavam-se no quadro 
133 no quadro suburbano e 18 298 

Pode-se dizer que 
a populac;ao de Li
vramento se concen
tra na cidade e na 
vii a. 

A situac;ao nao re
flete exatamente a 
do Estado, onde 66% 
da populac;ao se 
concentra na zona 
rural. 

Na Zona da Cam
panha, formada por 
9 municiplos sui rio

QuA oRo RURAL ~38% -grandenses (Alegre
te, Bage, Cacequi, Dom Pedrito, Livramento, 
Quarai, Rosario do Sui, Sao Gabriel e Uru
gualana) , apenas Livramento e Urugua!ana 
nao tern preponderancia da popula<;ao rural. 

QUAORO URBANO 

QUAORO SUBURBANO -21"/o 

PRINCIPAL ATIVIDADE 
ECON6MICA 

A PRINCIPAL atividade econ6mica da popu
lac;ao do Municipio pode ficar bern ca

racterizada na tabela a seguir, onde se nota 
a predominanc!a dos ramos "agricultura, pe
cuaria e silvicultura" (dados do Recensea
mento Geral de 1950) : 

RAMOS DE ATIVIDADE 

Agricultura, pecu9.ria e silvicultura . . 
Indlldtrias eAtrativas.. . . ..... . .. . 
Indll'ltrias de transformacao 
Comer .... io de mercadorias .. 
Coml-rcio de im6veis e valores mobi lihrios , 

cr~dito, seguros e capit.a!izacilo ........ . 
Presta~fio de servi ces .............. . . . . . . 
Transportes, comunicacOes e armazenagem. 
ProfissOes liberais ... 
Atividades sociliiR. . . . . 
Administrnc~o puh\ica, Lcgis\ativo, Justi~a . . 
Defesa nacional e Seguranca pUhlica. 
Ativirlades domCstic~s nAo remuneradas e a.ti-

\ 'idades escolares diMeentes .......... . ... . 
Atividades ni\o compreendidas nos demais 
ramo~. atividades mal definidas ou nB.o de-
claradns... . ......... . 

Condi~Oes ina.tivas... . ......... . 

TOTAL ........ . ...... •. . 

PESSOAS PRESENTES 
DE 10 ANOS E MAIS 

Total Homens Mulheres 
------ - - -

5 425 5 349 76 
26 26 

2 418 2 168 250 
1 560 1 411 149 

114 108 6 
2 585 917 1 668 

51 8 50-5 13 
96 76 20 

543 149 394 
317 294 23 
880 876 4 

17 661 2 546 15 115 

31 24 7 
3 562 2 846 716 

35 736 17 295 18 441 
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Do total de 35 736 pessoas, e conveniente 
sejam subtra idos os dados relativos aos tres 
(lltimos ramos (ao todo 21 254 pessoas l. Re
sultam 14 482 pessoas. As 5 425 ativas no ra
mo "agricultura, pecmiria e silvicultura" re
presentam 37 % desse ultimo total. 

Agricultura, pecuaria e silvicultura 

n ESTE RAMO - agricultura, pecuaria e sil
~ vicultura - o que congrega o maior 
numero de pessoas no Municipio. A pecuaria 
constitui a base econ6mica de Livramento. 

A economia municipal esta inteiramente 
ligada a atividade pastoril. Mesmo a indus
tria local - carnes frigorificadas, charques, 
conservas em lata, extrato de carne e couros 
- dela depende. 

A comuna integra a Zona da Campanha, 
no extrema sui do Estado, onde a criagao de 
gados bovina e ovino se acentua fortemente 
e se concentra. E' uma regiao tradicionalmen
te criadora ( desde o seculo XVIII, quando ter
minaram as lutas de fronteiras) . As raz6es 
para esta ascendencia sao varias; dentre elas, 
o relevo suavemente ondulado, que, alem de 
constituir urn meio propkio ao desenvolvi
mento da pecuaria, facilita a existencia de 
boa rede de transportes; por isto, somente no 
seculo XIX, quando as zonas pastoris come
c;;aram a ser cortadas pela estrada de ferro, 
os estabelecimentos saladeiros proliferaram pe
lo interior, o que, ensejando a industrializagao 
da carne bovina, resultou nas instalag6es de 
frigorificos , como os que hoje funcionam em 
Livramento, Bage e Rosario do Sui; afora 
isto, as pastagens excelentes e o clima tem
perado contribuiram sobremodo para que a 
Campanha se constituisse numa das maiores 
regi6es criadoras do pais e concentrasse par
te relativamente importante do rebanho bra
sileiro. 

Os dados do Censo permitem constatar 
predominancia da pecuaria, quando atribuem 
as pastagens a percentagem de 91 % sobre a 
area total, enquanto que a area agricola re
presenta 2 % - predominancia tambem ve
rificada para t6da a Zona. 

Embora grande centro pastoril, a expor
tac;;ao de gada de Livramento e feita em pe
quena escala, pais que os rebanhos sao indus
trializados no proprio Municipio. Os princi
pals centros compradores sao Porto Alegre, 
Rosario do Sul e Sao Sepe. 
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Em 1954, os efetivos dos rebanhos ovino 
e bovina da Zona da Campanha estavam as
sim discriminados (dados do Servi<;o de Esta
tistica da Produ<;ao) 

------~---------------

Uruguainna . . 
!Jagc .. . 

MUN!ci P!OS 

Alegrete ..... ..... . 
LIVRAMENTO. 
Dom Pedrito 
Quarai. .... . . 
Sao G<tbriel.. 
Rosano do Sui. 
Cacequi .... 

TOTAL. . 

NUMERO DE CABECAS 

Ovinos Bovinos 

I 005 000 
885 000 
782 000 
713 000 
655 000 
446 000 
435 000 
232 000 

26 000 
5 179 000 

345 000 
320 000 
41 1 000 
329 000 
350 000 
150 000 
330 000 
209 500 
135 000 

2 579 5CO 

Assinale-se que a popula<;ao ovina da Zo
na era 50 % do correspondente total estadual, 
e a bovina, quase 30 %. 

As percentagens de Livramento s6bre o 
total da Zona sao 14 % para o gada ovino 
e 13 % para o vacum. 

Segundo dados da mesma fonte, relativos 
a 1955, e a seguinte a popula<;ao pecuaria do 
Municipio: 

NU.mero Valor 
de cabeQas (Cr$ 1 000 ) 

Bovlnos ...... . . 321 200 417 560 
Eqillnos ··· ·· ··· 24 800 22 320 
Muares 600 600 
Sulnos 9 700 5 820 
Ovlnos 897 000 322 920 
Caprlnos 3 800 570 

Relativamente a agricultura, OS principals 
produtos de Livramento foram os seguintes, 
em 1955 : 

PRODUTOS AGRiCOLAS 

Trigo .. 
Arroz com ca.~t.:"..l . . 
Milho .. 
!Jatata-dooo ... 
!Jatata-inglesa . 
Fcij ilo. 
Ontros .. 

TOTAl 

VALOR DA PRODU!;AO 

(Cr$ 1 000) 

33 600 
26 355 
25 326 
I I 550 
2 322 
l 755 
20!0 

1C2 918 

% sObre 
o tot? ! 

32,64 
25.61 
24,61 
11 ,22 
2,26 
1,71 
1,9!i 

100,00 

As produ<;oes de trigo, arroz com casca e 
milho foram as seguintes, no periodo 1951 / 55 : 
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TRIGO ARROZ COM MILHO 
GASCA 

ANOS Quanti- Quanti-
Quanti- Va lor dade Valor dade Valor 

dade (Cr$1 000) (saco de (Cr$1 000~ (saco de (Cr$1 000) 
(t) 60 kg) 60 kg) 

----- ------ --- -- ---
1951. ... 290 725 92 767 11 318 161 GOO 12 605 
1952 ..... ] 300 840 87 542 II 818 60 720 9 !08 
1953 ..... 665 2 860 96 230 19 63 1 101 000 20 200 
1954 ... 3 000 13 500 121 830 23 liS 152 2fi0 18 270 
1955 .. 4 800 33 600 11 2 150 26 355 140 700 25 326 

~· 

Em 1950, o Censo Agricola revelou a exis
t€mcia de 1 208 estabelecimentos agropecua
rios no Municipio, dos quais 807 explorando 
a pecuaria (521 em grande escala), numa area 
que ocupava 90 % da area total; 220, a agro
pecuaria (202 em pequena escala) ; e 137 a 
agricultura (119 em pequena escala) 

lnditstrias de transforma<_;iio 

S EGUNno dados preliminares do Registro 
Industrial, a industria de Livramento, em 

1955, era representada par 32 estabelecimen
tos que ocupavam 935 operarios e cujo valor 
da produgao ascendia a 464 milh6es de cru
zeiros. 

A industria local esta ligada a pecuaria 
e reduz-se praticamente a de produtos ali
mentares (395 milh6es de cruzeiros de 
valor da produgao) . 0 principal sub-ramo 
era o de abate de reses, cujo valor deixa de 
ser mencionado para evitar individualizagao 
de informag6es. No Municipio acha-se loca
lizado o frigorifico Armour. 

A tabela a seguir discrimina as classes 
de industrias, em 1955 : 

VALOR DA 

Numero Oper8.rios PRO DUCAO EM 

CLASSES DE INDUSTRIA de estahe- ocupados 1955 (11 

lecimentos em 
31-XII-1955 % sOhrs 

(CrS 1 000\ o total 
------------

Indl:strias de transformaci\o 
Produtoo u\irneutarPS .. 7 537 395 248 85,19 
Quimica e fu.rmacCutica 4 23 17 343 3,H 
Editonal e p;ni.fica .. ... 4 41 3 162 0,68 
Transfonnu.ciiu de mine-

rais niio rnet&licos .... 3 35 1 90~ 0,41 
Outras 11 205 40 015 8,62 

SerVJQOS industriais de uti-
lidade pub1i r<> .... ..... 3 94 66 314 1,36 

TOTAL .. 32 935 463 9R5 100,00 

(1 ) Inclusive rece,ta provenieate de ".servJcJ:: lUJJ.:5tfJ , t~.i . vr~lados a 
terceiros" . 

LIVRAMENTO -'- 8 



Algumas das industrias incluidas em "ou
tras" sao, em ordem de valor : couros e peles 
e produtos simllares, bebidas, metalurgica, 
madeira e editorial e grafica. 

As apurag6es do Registro Industrial re
ferem-se a estabelecimentos que ocupam 5 ou 
mais pessoas. . .. .. 

Em 1954, segundo dados do SEP, abate
ram-se, em Livramento, 95 784 cabegas de bo
vinos e o 4.0 municipio do Estado 
quanta a esta especie de abate - e 13 316 de 
suinos. Quanta ao valor de t6da a produgao 
de origem animal (504 milh6es de cruzeiros), 
a comuna coloca-se em 3.0 lugar no Rio Gran
de do Sui. As principals parcelas dessa pro
dugao eram: la em bruto (139 milh6es) , char
que de bovina (108 milh6es) e carne frigori
ficada de bovina (90 milh6es) . 

0 desenvolvimento da produ<;ao munici
pal de la no peri·odo 1951/ 55 pode ser obser
vado na seguinte tabela : 

ANOS Quantidade Valor 
(t) (Cr$ 1 000) 

------------ ----1-- ---
1951 
1952 . 
1953 . . 
1954 
1955 . 

1 79 1 
1 687 
1 783 
2 310 
2 78 1 

82 377 
67 662 

103 414 
138 600 
161 281 

0 total de velos atingiu 657 037. 
Na safra de 1953/ 54, predominou a classe 

merina, seguida pela amerinada. 
Em 1954, Livram.ento ocupou o 3.o lugar 

no plano estadual quanta ao valor da pro
dugao de la em bruto. 

PrestU(;ao de servit;os 

C oMo ja foi vista, a prestagao de servigos e 
o terceiro r amo de atividade da popu

lagao local. Econ6micamente, porem, e ramo 
menos import-ante que o de "indiistrias de 
transformagao". 

Os dados adiante expostos repre'sentam 
resultados do Censo dos Servigos (Recensea
mento de 1950) . Convem esclarecer que o re-
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ferido Censo se limitou a inves t igar apenas 
as ativid•ades desenvolvidas por estabeleci
mentos devidamente instalados : 

1.•-1-1950 
Capital 

CLASSES E GRUPOS DE SERVI({OS aplicaclo 
Estabele- Pessoal (Cr$ 1 000) 
cimentos ocupado 

-- - - ------- ----
Servicos de confec~ilo; conscrvnciio c rc-

parac!io .. . ... .... 54 159 I 01 3 

Servicos de alojamcnto c de alimcntaciio 42 84 1 137 

ScrVJ~os de higieue pessoal. . 31 36 220 

Servic,os de diversfio e de rad iodifusao .. 7 34 257 

TOTAL .. 134 313 2 627 

Os estabelecimentos que exploravam ser
vic;os ocupavam, na data do Recenseamento, 
e em conjunto, 313 pessoas, das quais 94 eram 
operarios. 

Como se ve, das 2 585 pessoas que decla
raram exercer atividade no ramo "prestac;ao 
de servic;os", s6 313 pessoas, ou seja 12 %, a 
exerciam em estabelecimentos devid•amente 
instalados; as demais, ou se dedicavam a ati
vidades particulares ou eram empregados do
mesticos. 

Em 1949, a receita auferida pela totali
dade dos estabelecimentos atingiu 7 133 mi
lhares de cruzeiros : 

Salftr ios e Outras I Receita 
CLASSES E GRUPOS DE SERVI!;OS vencimentos despesas 

Cr $ 1 000 

Servi~s de eonfccci'io, conservacao e rc-
par~o . . ....... 751 ( I) I 053 1 449 

Servicoo de alojamento e de alimcntn ~:io !50 524 4 681 
Servicos de bigiene pessoal . 31 51 37i 
Servi~os de divers:io c do radiodifusilo. 95 112 62G 

TOTAl. . -··· 1 027 1 7~0 7 133 

(1) Deepesas de consumo 

Predominam econ6micamente os servic;os 
de alojamento e de alimentac;ao, cuja receita 

4 681 milhares de cruzeiros - representa 
66 % do valor total das receitas de todos os 
servigos. 
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MEIOS DE TRANSPORTE 

0 MUNICiPio de Livramento, servido pela 
Via<;:ao Ferrea Rio Grande do Sul, liga-se 

as cidades vizinhas e as capitais estadual e 
federal pelos seguintes meios de transporte : 

Ros.ario do Sul - 1) Ferroviario : 108 km 
2) RodovHirio : 100 km. 

Quarai - 1) Ferroviario : 380 km ; 2) 
Rodoviario : 100 km. 

Dom Pedrito - 1) Ferroviario : 106 km; 
2) Rodoviario : 97 km. 

Capital Estadual 1) Ferroviario : 
668 km; 2) Rodoviario : 599 km; 3) Aereo : 
554 km. 

~ ~0 
~:,~'

oc, 

Capital Federal - 1) Misto - a) aereo, 
ate Rio Grande : 364 km ; b) maritima : 
1 614 km; 2) Ferroviario, via Marcelino Ra
mos : 2 603 km. Via Porto Alegre, ja descrita. 
Dai ao DF; a) Ferroviario : 2 711 km; b ) Ae
reo : 1 217 km ; c) Lacustre e m aritima : 
1860 km. 

Transporte aereo 

S EGUNDo a Diretoria de Aeronautica Civil, 
o aeroporto de Livramento apresentou, 

em 1955, o seguinte movimento : 
Numero de pou sos . . . . . . . . . . . . . . 993 

Passageiros t ransportados 
Embarcados .... 6671 
Desem barcados . . . . . . . . . . . . . . . 7 216 
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Bagagem (kg) 
Embarcada . . .... . . . .. ... •....• 
Desembarcada .. ..... . .. . . . . . . 

Carga (kg) 
Embarcada ..... • .... ....... .. 
Desembarcada ....... .. ... . . . . 

Correia (kg) 
Embarcado ..... . . ...... . .. . . . . 
Desembarcado .... .. . . ....... . 

74 752 
105 992 

72 988 
281101 

1908 
3411 

Alem do aeroporto, existe urn campo de 
pouso, destinado a exercicios do Aero Clube 
local. 

COMERCIO LOCAL 

E M LIVRAMENTO havia em 1949, segundo 
dados do Recenseamento, 342 estabeleci

mentos comerciais - 322 varejistas e 20 ata
cadistas. 0 capital aplicado par esses estabe
lecimentos ascendia a 24 017 milhares de cru
zeiros (13 051 para o comercio varejista e 
10 966 para o atacadista) . 

0 valor das vendas ascendia, entao, a 
335 417 milhares de cruzeiros - 100 050 milha
res de cruzeiros dos estabelecimentos varejis
tas e 235 367 milhares de cruzeiros dos ata
cadistas. 

0 municipio de Livramento e das mais 
importantes comunas sui rio-grandenses no 
que tange ao comercio atacadista. Neste tipo 
de comercio, s6 e ultrapassado pelos munici
pios de Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande. 

Quanta ao comercio varejista, tambem e 
importante sua posi<;ao relativamente ao valor 
das vendas. Esta no grupo dos 14 municipios 
que t ern valor de vendas superior a 100 milh6es 
de cruzeiros (o Estado tern 92 municipios) . 

EDUCAf;AO 

P ELos dados censitarios, constata-se que 
dentre as pessoas de 10 anos e mais, que 

totalizavam, em 1950, 35 736 pessoas, 25 256, 
ou sej-a, 71 %, eram alfabetizadas. A percen
tagem correspondente ao Estado era 66 %. 

Ainda segundo dados do Recenseamento 
de 1950, a quota de pessoas em idade escolar 
matriculadas atinge 56% no Rio Grande do 
Sui e 71 % em Livramento (percentagem da 
matricula geral s6bre pessoas de 7 a 14 anos). 
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Em 1956, o Municipio possuia 75 unida
des escolares de ensino primario fundamental 
comum, 3 de ensino secun dario, 3 de ensino 
comercial, 5 de artistico e 1 de pedag6gico. 

FINAN~AS PUBLICAS 

N o PERiono 1952/56, as financ;:as do Muni
cipio atingiram as seguintes cifras. (da

dos fornecidos pelo Conselho Tecnico de Eco
nomia e Financ;:as e Inspetoria Regional de 
Estatistica Municipal) : 

FINAN CAS (Cr$ 1 000) 

ANOS 
Receita arrecadada Saldo ou Despesa 

realizada "deficit" 
Total Tributar ia do balanco 

1952 (1) .. 12 945 3 703 12 945 -
1953 .. 14 452 4 607 14 083 + 309 

1954 .. . . . 15 893 5 271 13 455 + 2 438 

1955 . ... .. . . 20 968 6 458 21 076 - 108 
1956 (1) .. 20 410 6 870 20 41 0 -

(1) Orc;amento. 

As principais contas em que se decomp6e 
a receita total para 1956 sao as seguintes (d•a 
dos em milhares de cruzeiros, forn ecidos pelo 
Conselho Tecnico de Economia e Financ;:asl 

Tributaria : 
Impastos . . .... .. . . . ... . .. . . .. .. . 

6 870 
5 600 

280 
1 000 

Territocia1 
Predial ... 
Sabre industrias e proflss6es 2 500 
De llcenc;as . . 1 800 
Jogos e Divers6es 20 

Taxas . . . . . . . . . . . . . . 1 270 
Assistencia e seguranc;a social 1 010 
Expediente . . . 100 
Fiscalizac;ao e servic;os dlversos 30 
Limpeza publica 100 
Estatistlca . . 30 

A arrecadacao da receita federal, esta
dual e municipal apresentou os seguintes da
dos para o peri-octo 1951/55, segundo a Inspe
toria Regional de Estatistic-a Municipal e o 
Conselho Tecnico de Economia e Financ;:as : 
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RECEITA ARRECADADA 
ANOS 

Federal 

1951 .. ····· ··· .. . 12 934 
1952 . . .. .. . .. . 17 847 
1953 .. .. 29 859 
1954 ·· · · ··· ··· ·· . . . 52 192 
1955 . . . ······· ··· ·· · · 49 658 

(1) Or~amento . 

DIVERSOS ASPECTOS 
DO MUNICiPIO 

Estadual 

38 306 
47 694 
80 774 
80 897 
91 305 

(Cr3 1 000) 

Municipal 

It 460 
(1) 12 945 

14 452 
15 893 
20 968 

L IVRAMENTo esta situada na Coxilha Gran
de, em terreno de topografia acidentada, 

circundada de cerros, dentre os quais se des
tacam, a oeste, o do "Marco", na fronteira do 
Uruguai, que possui em seu t6po o marco geo
desico; ao norte, o "Cerro do Quartel" . A ci
dade esta sabre a linha Divis6ria Internacio
nal, separada da cidade uruguaia de Rivera 
apenas por uma avenida; esta separagao en
tre as duas sedes e meramente convencional. 
em vista do intenso intercambio social, cul
tural e comercial que se verifica, fazendo 
ambas as cidades vida comum, apenas dife
r enciada pela lingua. 

0 Municipio e, como foi vista, grande 
centro pastoril. Torna-se interessante notar, 
porem, que, apesar de grande produtor de la, 
compra avultada quantidade do produto pro
veniente de outros municipios, pela facilidade 
de exporta-lo pelo porto de Montevideu. 

Ha um Campo de Cooperagao, mantido 
pel•a Secretaria de Agricultura e destinado a 
selecionar sementes agricolas, mudas fruti
feras, etc ; e um p6sto de remonta para ani
mais de linhagem pura. A Prefeitura local 
mantem, em cooperagao com a Secretaria da 
Agricultura, uma Diretoria de Fomento Agro
pecuario, encarregada de distribuir sementes 
selecionadas aos agricultores, bern como ori
entar os trabalhos agricolas nos distritos. 

No Municipio existe uma usina eletrica 
para fornecimento publico, pertencente a Co
missao. Estadual de Energia Eletrica, tendo 
produzJdo, no ano de 1955, 4 140 830 kW, para 
suprimento exclusivamente da sede. Ha mais 
duas usinas, pertencentes a industrias locais. 
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Quanto a transporte, Livramento e servi
do por dois ramais da Viagao Ferrea Rio 
Grande do Sul : o que liga Livramento
Cacequi ao tronco Porto Alegre- Uruguaia
n a, com trens diarios, e o que liga Livramen
to-Dom P edrito- Bage, com trens em dias 
a lternados. Alem disto, ha ligagao de linha 
ferroviaria com a "Ferro Carril Del Uruguai". 

Livramento disp6e de duas bibliotecas : a 
Publica Municipal possui 7 555 volumes e a 
do Clube Caixeiral, 2 550 volumes. Ha 1 ra
dioemissora - Radio Cultura de Livram ento 
- e tres jornais : urn dia rio, "A Plat eia"; o 
"Diario do Sul", t risseman al, e a "Folha Popu
lar ", bisseman al. 

Localizada no centro da praga interna
cional, existe uma fonte luminosa, construida, 
em colaboragao, pelo Rotary Clube de Livra
mento e pelo de Rivera, com subven gao dos 
poderes publicos. 

Acha-se inst alada no Municipio uma Agen 
cia de Estatis tica, 6rgao coletor da estatis
tica brasileira. 

I 

E ST A p ublicar;ao taz p a r t e da serie de m on ografi as 
municipais organizada pela D iretoria d e Do

cumentar;ao e D i vulgar;ao do Conselho Nacional de 
Estatistica . A nota introdut6ria, sabre aspectos d a 
evolur;ao hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
t entativa no sentido de sintetizar, com adequada sis
temat izar;ao, elementos esparsos em dijerentes do
cumentos . Ocor rem, em alguns casas, divergencias de 
opiniiio, comuns em assuntos dessa natureza, nlio 
send o raros os equivocos e erros nas pr6prias tontes 
de pesquisa. Por isso, o CNE acolheria com o maior 
interesse qualquer colaborar;ao, especialmente de his
t oriadores e ge6graj~s . a jim de qve se p ossa rli vulgar 
de futuro, sem receio de controver sias, o esc6r r;o his
t6rico e geogra jico dos m unicipios brasileiros. 



IBGE :_ CONSELHO NACIONAL ; DE ESTATiSTI.CA 

Presidente : Jurandyr Pires Ferreira 

SecTetario-Geral : Luiz de Abreu Moreira 

COLE~AO DE MONOGRAFIAS 

(2.a serie) 

101 - Santa Quiteria. 102 - Guaiba. 103 - Ada
m antina. 104 - P rudent6polis. 105 - Sao Fidelis. 106 
- Brusque. 107 - Patos. 108 - Propria. 109 - Mos
sor6. 110 - Quixeramobim. 111 - Cip6. 112 - Ca
choeira do Sui. 113 - Floriano. 114 - Baependi. 115 -

Gua\'ui. 116 - Ponte Nova. 117 - Goiania. 118 -
- Caxambu. 119 - Joao Pessoa. 120 - Mariana. 121 -
- J aboatao. 122 - Carandai. 123 - Tijucas. 124 -
- Estancia. 125 - Caruaru. 126 - Sa o Pedro do Sul. 
127 - Vale do Cariri. 128 - A\'U. 129 - Len~6is. 130 -
- Born Jesus. 131 - Cangussu. 132 - Juazeiro do Nor
te. 133 - Livramento. 

Acabou-se de imprimir no ServifO Grcfjico do IBGE, 
aos onze dias do mes de marfo de mil novecen· 
tos e cinqiienta e sete. 


