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SANTA MARIA 
RIO GRANDE DO SUl 

ASPECTOS FiSICOS - Area: 3 462 km' 
f1956J; altitude: 153 m; temperatura 
media em °C das maxi mas: 27; das mini
mas: 14; precipitar:;ao anual: 1 417 mm. 

POPULAc;Ao - 96 000 habitantes restima
tiva do Departamento Estadual de Esta
tistica para 1.0 -I-1957! ; densidade demo
grcifica: 28 habitantes por quil6metro 
quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Pecuciria e 
culturas de trigo. arroz e batata. 

ESTABELECIMENTOS BANCARIOS 6 
agencias. 

VEiCULOS REGISTRADOS rna Prejdtura 
Municipal ; -- 727 autom6veis e 381 ca
minhoes . 

ASPECTOS URBANOS rsede 1 - 7 868 liga
r:;oes eletr icas. 1 200 aparelhos telef6nicos. 
21 hoteis , 12 pensoes . 2 cinemas. 

ASSISTi:NCIA MEDICA rsede ! - 4 hospi
tais com 340 leitos: 72 medicos no exerci
-.:io da profissao. 

ASPECTOS CULTURAIS - 174 unidades 
cscolares de ensino primcirio fundamental 
comum, 16 de ensino media, 5 estabeleci
mentos de ensino superior, 4 tipograjias. 
5 l ivrarias, 6 biblioiecas. 2 jornais e 2 ra
dioemissoras. 

ORC:AMENTO MUNICIPAL PARA 1956 rmi
lhares de cruzeiros; - - receita pre vista 
total: 30 394; recetta tri butciria : 12 122: 
despesa fi xada: 27 164. 

REPRESENTACAO POLiTICA - 15 verea
dores em exercicio. 

Texto de Roberto Rodrigues Monteiro , da 
Diretoria de Documenta<;ao e Divulga<;an do 
CNE. Des ~nho da capa de Q. Campofiorito. 



ASPECTOS HIST6RICOS 

EM 1777, Espanha e Portugal firmaram urn 
convenio, que recebeu o nome de Tratado 

Preliminar de Restituic;6es Reciprocas, desti
nado a demarcar os limites entre as posses
s6es de urn e outro reino. 

Com este objetivo, uma comissao mista 
hispano-portuguesa atingiu, em 1787, o terri
t6rio que hoje constitui o Municipio de Santa 
Maria, conforme consta do Di!l.rio da Demar
cac;ao de Limites da America Meridional, de 
aut6ria de Jose de Saldanha, astronomo da 
comissao. 

Do acampamento localizado nas proximi
dades da vila de Boca do Monte, a expedic;ao 
demandou o forte espanhol de Santa Tecla, 
onde se bipartiu a comissao portuguesa, assu
mindo a chefia da 2.a Subdivisao demarca
dora o coronel Francisco Joao R6scio, que 
prosseguiu ate atingir Santo Angelo, em ter
rit6rio das Miss6es Orientais. 

Em virtude, porem, das continuas desin
teligencias ha vidas com o comissario espanhol, 
D. Diogo de Albear, os trabalhos de demarca
c;ao foram interrompidos, retirando-se Joao 
R6scio de Santo Angelo e estabelecendo acam
pamento, em 1797, no arroio dos Ferreiros, em 
local onde atualmente se ergue a cidade. 

Ap6s a retirada da 2.a Subdivisao, que ali 
permaneceu durante quatro anos, cinqtienta 
familias guaranis, constituidas de indios civi
lizados, agricultores e operarios, procedentes 
das . Miss6es Orientais, instalaram-se na ja 
florescente povoac;ao, em local que pode ser 
identificado como a atual rua Ipiranga. 

Contando com boa posic;ao geografica, 
entre os povoados do alto sertao e a zona lito
ranea, com excelentes pastagens e terras pro
picias a culturas de cereais indispensaveis a 
vida dos colonos, 0 povoado rapidamente pros
perou e ja em 1812 era curato, sob invocac;ao 
de Santa Maria da Boca do Monte. 

A partir de 1828, com a chegada do 28.0 

Batalhao de Estrangeiros, constituido de ale
maes a10salariados para a luta contra os orien
tais, intensificou-se o povoamento da regiao. 

Varios militares, ap6s a dissoluc;ao da 
tropa, radicaram-se em Santa Maria, atraindo 
colonos de Sao Leopolda e imediac;6es, ini
ciando-se o ciclo germanico de colonizac;ao, 
que influiu grandemente para o desenvolvi
mento da comunidade. 

Em 1835, Santa Maria apresentava aspecto 
de progresso e prosperidade; em t6da a sua 
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vasta area existiam mais de cern estabeleci
mentos pastoris. 0 povoado contava aproxi
madamente 2 300 habitantes, distribuidos por 
160 casas r esidenciais, e mai.s 197 predios dis
seminados por todo o territ6rio, perfazendo 
urn total de 357 habi ta«;oes. 

Em 16 de dezembro de 1857, Santa Maria 
encontrava-se a tal ponto adiantada que o 
Governo lhe conferiu, pela lei provincial 
n.0 400, o predicamento de vila, ocorrendo a 
instala«;ao do Municipio a 17 de maio de 1858. 
Pela lei provincial n .0 1 013, de 6 de abril de 
1876, adquiriu foros de cidade. 

A popula«;iio do Municipio pa rticipou de 
varios acontecimentos hi.st6ricos nacionais. 
entre os quais a guerra contra Rosas. a do 
Paraguai e a Revolu«;ao Farroupilha, quando 
se travou em seu :errit6rio a batalha da Por
t eirinha. 

Santa Ma ria desfruta , a tualm ente, desta 
cada po.si<;ao entre o.s municipios sul-riogra n
dense.s, graqas a sua posiqao geogr:i.fica e aos 
fa :ores economicos que lhe asseguram condi
qoe.s e.spec:ais de desenvolvimento e p rogre.sso. 

S gun do o qu'ldro administrative do Pais. 
vigente a 1° de janei ro de 1958, o Munic ipio 
e con.stituido dos di.strL o.s de Sa n ta Maria . 
Arroio do S6, Boca do Monte. Camobi, Diler
mando de Aguiar, Itaara , Sao Mart nho e Sil
veira Martins. 

LOCALIZA(: ,40 DO MUNICIPIO 

SANTA MARIA e.sta s;_tuado em pcsiqao bem 
centra l relativamen te a linha periferica 

do Estado, limitando-se com os Mun icipioJ de 
Julio de Castilhos , Cachoeira do Sui, Sao Sepe. 
Sa.o Gabriel, Cacequi e Sao Pedro do Sui. 

S A N T A 
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A sede municipal, que dista 253 km em 
linha ret a de Porto Alegre - dire«<ao 81° 15' 
N.W. - tern as seguintes coordenadas geogra
ficas: 290 41' 25" de latitude sul e 53° 48' 42" 
de longitude W. Gr. 

ASPECTOS FiSICOS 

0 CUPANDO Uma area de 3 462 km2
, Santa 

Maria tern o territ6rio coberto por ex
tensas matas, ricas em madeiras de lei. 

Os terrenos predominantes sao argilosos, 
encontrando-se abundantes jazidas carboni
feras, assim como gres, pedra calcaria e gra
nito. 

Parte de sua area e ocupada pela Serra 
Geral e seus contrafortes, que recebem as de
nominac;6es de Serra de Sao Martinho, do Pi
nhal e Sao Xavier, entre outras. 

A Coxilha do Pau Fincado atrave.ssa o 
Municipio, dividindo aguas das bacias ociden
tal e oriental. Dentre OS varios cursos de agua 
destacam-se o Ibicui-Mirim e o Vacacai
-Mirim. 

0 clima e temperado, ocorrendo geadas de 
maio a ag6sto. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

P oR ocasiao do Recenseamento Geral de 
1950, Santa Maria ocupava o 11.0 lugar 

na relac;ao dos Municipio.s mais populosos do 
Rio Grande do Sul. 

Na mesma data, apenas 57 Municipios, 
dentre os 1 894 entao existentes em todo o 
Pais, possuiam populaC<ao maior que a sua. 

Contava Santa Maria, naquele ano, 83 001 
habitantes, dos quais 40 383 homens e 42 618 
mulheres. 

0 Departamento Estadual de Estatistica 
estima que a populac;ao local tenha atingido, 
em 1.0 de janeiro de 1957, 96 000 habitantes. 

Discriminada segundo o credo religioso, a 
populac;ao de Santa Maria apresenta os con
tingentes de 89% de cat6licos, 4% de protes
tantes e 5% de espiritas, quotas que dife-
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rem das registradas 
no Estado, de 84%, 
11% e 3%, respecti
vamente; quanta a 
cor, a composi<;ao 
municipal reflete a 
do Rio Grande do 
Sui - 89% de bran
cos e 10% de pretos 
e pardoso 

QUADRO URBANO ~ 34% Em rela<:;ao a na-
cionalidade, os es-

auADRO suB URBANO • 24 % trangeiros e natura-
ouADRO RURAL ~ 42% lizados cons;ituem 

1,2% da popula<;ao, 
ou seja, quase a metade da correspondente 
percentagem estadual. 

A cidade (quadros urbana e suburbano 
do distrito-sede l congrega 54% dos habitan
tes do Municipio e as outras 7 vilas, em con
junto, menos de 4%0 

Enquanto em todo o Estado se encontram 
aproximadamente 81% de sua populac;ao no 
quadro rural, Santa Maria as.sinala, nesse 
mesmo quadro, apenas 42% de sua popula<:;aoo 

PRINCIPAlS ATIVIDADES 

ECONOMICAS 

C ONSIDERANDO-SE, dentre OS habitantes do 
Municipio, o total das pessoas de 10 anos 

e mais, pode-se estimar a quota das que exer
cem atividades nos ramos "agricultura e pe
cmiria" e "transporte, comunica<;6es e arma
zenagem" em 39% e 13%, respectivamente 
(percentagens calculadas s6bre o referido 
total, exclusive os habitantes inativos, os que 
exercem atividades domesticas nao remune
radas, escolares discentes e aqueles cuja ati
vidade nao foi declarada ou nao p6de ser bern 
definidal 0 

0 fato de "transporte, comunica<;6es e ar
mazenagem" ser urn dos mais importantes 
ramos de atividade quanta ao contingente de 
habitantes justifica-se por ser o Municipio 
entroncamento ferroviario e se acharem ins
taladas em Santa Maria oficinas da Via<:;ao 
Ferrea do Rio Grande do Sul. 

Assinale-se, tambem, que as quotas de 
pessoas que se dedicam aos ramos "comercio 
de mercadorias" e "industrias de transforma-
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c;iio" sao bern elevadas em confronto com 
outros Municipios - 9% para cada urn dos 
ramos. E que Santa Maria e urn dos mais im
portantes centros econ6micos do Estado, sendo 
multipla e intensa a atividade de sua popu
lagao. 

Sede da 3.a Divisiio de Infantaria, ali se 
acham aquartelados varios corpos de tropas 
divisionarias, o que contribui para a alta per-

Vista do Parque da Viac;ao Ferrea do Rio Grande 
do Sui. 

centagem dos que declararam exercer ativi
dade no ramo "defesa nacional" - 8% da 
populac;iio considerada. 

A "prestac;iio de servic;os" congrega 14% 
dos habitantes, situac;iio decorrente mais da 
impor:ancia de Santa Maria como centro ur
bana do que da importancia do ramo na eco
nomia local. Apenas a terc;a parte das pessoas 
que declararam exercer atividade no referido 
ramo a exerciam em estabelecimentos devi
damente instalados; as demais ou se dedica
vam a atividades particulares ou eram em
pregados domesticos. 

Agricultura e pecuaria 

CoMo ja foi assinalado, a agricultura e a 
pecuaria congregam o maior numero de 

pessoas ativas. 
A agricultura e bastante desenvolvida, 

principalmente as lavouras de trigo, batata
inglesa e arroz; a pecuaria, onde predomina 
o gado vacum, tern destacada importancia 
para a economia local. 

Predominam os estabelecimentos que ex
ploram simultaneamente a agricultura e a 
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pecu~r~a; OS que se dedicam exclusivamente a 
pecuana representam aproximadamente o 
d6bro dos que exploram somente a agricul
tura. E elevada a area ocupada com as pas
tagens, 71% da area total dos estabelecimen
tos agropecuarios existentes; a area ocupada 
com a lavoura e de 10%. 

Em 1956, segundo o Servi~o de Estatistica 
da Produ~ao, o valor da safra municipal atin
giu 269 milh6es de cruzeiros, contribuindo as 
culturas do trigo, batata-inglesa e arroz com 
75% do valor de t6da a produ~ao. 

VALOR DA PRODUCAO 

PRODUTOS AGRfCOLAS 
NUmeros 
absolutos 

(Cr$ 1 000) 

lj;,. sObre 
o total 

101 640 :l7,81 
69 241 25,76 
30 7.53 11,H 
10 110 7,11 
11 880 4,42 
11 172 4,16 
25 ODS !13') 

268 804 100,00 

As possibilidades agricolas locais sao ex
pressivas. Os modernos processos de irriga~ao 
e a maquinaria empr2gada tern contribuido 
consideravelmente para o maior desenvolvi
mento das lavouras. 

A tabela a seguir mostra o comporta
mento das principais culturas agricolas, no 
periodo 1952/56: 

ARROZ TRIGO BATATA-INGLESA 

Area I i I 
ANOS cui- Quan Valor A,ea I Quan- Valor Area I Quan- i Valor 

tiva- tida- (Cr$ culti- tida- (Cr$ culti- tido- I (Cr$ 
da de 1 0001 vada i de 1 000) vada de 1 0001 

(ha) (tl (ha l , (t) (hal I (II I I 
--- ---- ---·- -

;J 001112 100 1 6 000 1\l52. 2 087 3 RHI 7 :348 81011 '1981 9 580 
1953 2 303 5 824 20 as:J s ooo 6 sou l 27 200 I 000 5 7110 15 147 
1954. 1 5!11 ·4 10!1 1:l 011 11 !100112 100,60 500 1 110 6 il'Hl 19 084 
1955 . 1 :J0713 22:3 12 622 12 000 12 60:J 81 900 1 J:l0 111 4841 :l:J 495 
1!}56 .. 1 900 6 030 :1o 7.o:J 12 100112 7051101 640 1 n'/ t:l :t;s/n!l 241 

Como se verifica, o trigo aparece como a 
cultura de maior importancia econ6mica, em 
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todo o periodo 1953/ 56, logo seguida da batata
inglesa e do arroz. 

Mais representativos que os dados de quan
tidade e valor de produgao, os da area culti
vada refletem a intengao do lavrador em de
senvolver essa ou aquela cultura. Observe-se 
que as areas em maior desenvolvimento sao as 
do cultivo do trigo. 

A Capital estadual e o principal mercado 
comprador dos produtos agricolas, o que se 
deve, em parte, a facilidade de ligagao de 
Porto Alegre com Santa Maria atraves da Via
gao Ferrea do Rio Grande do Sul. 

A criagao de gado constitui uma das prin
cipais fontes de renda da populagao. 0 Muni
cipio possui modelares fazendas de criagao, do
tadas, na maioria, de eficientes banheiros car
rapaticidas e sarnifugos. 

Formam os rebanhos, na maioria, as ragas 
Charoles, Zebu e Crioulo, apresentando especi
mes de alta mestigagem, obtidos com reprodu
tores importados diretamente do estrangeiro. 

Segundo o Servigo de Estatistica da Pro
dugao, estavam assim discriminados os reba
nhos em 31 de dezembro de 1956: 

Bov!n os . . . . .. . . .. . . .. . . 
Suinos ... . . ... . . . ... .. . 
Equinos . .. . . .... . ... . . . 
Ov!nos .. ..... . . .. .. . .. . . 
Mua res . . . . .. ..... ... .. . 
Ca prin os . . . ... . . .. .... . 

Qua nt! dade 
(ca b e'<as) 

138 800 
54 500 
16 500 
29 300 

390 
380 

Valor 
(Cr$ 1 000) 

360 880 
49 050 
39 600 
11 720 

975 
106 

Santa Maria possui uma das maiores popu
lag6es pecuarias do Rio Grande do Sui. 

Exporta gado notadamente para os Esta
dos do Parana e Santa Catarina. 

Industrias de transformal;iio 

A s "industrias de transformagao", cujo 
principal subgrupo e 0 das industrias 

de produtos alimentares, constituem outro 
importante ramo de atividade da populagao 
local ; sao relativamente desenvolvidas as in
dustrias de "transformagao de minerais nao 
metalicos" e as do "vestuario, calgado e arte
fatos de tecidos". 

Segundo apurag6es do Registro Industrial, 
realizadas pelo Conselho Nacional de Estatis
tica para o ano de 1955, o valor da produgao 
industrial do Municipio atingiu 269 milhoes de 
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cruzeiros. A tabela a seguir permite verificar 
a participagiio dos diverso.s grupos de indus
tria em relagao ao total da classe, cabendo 
advertir que a r·eferida apuragiio niio inclui a 
totalidade dos es :abelecimentos existentes e 
sim, apenas, os que ocupavam cinco ou mais 
pessoas: 

CLASSES DE 
INDUSTRIA 

lndtlstrias de transformariio 
Transformacao de mine~ 

rais nao rnet ii.licos .. . 
Mcta!Urgica . ....... . .. . 
:Medi. uica. 
.Materia l cletrico e mate

rial de comunicacOes . 
) ·(aterial de transporte 

(const.rucao e manta
gem ) . 

11adl'ira. ... . 
Mobili:irio .. 
Paj)('l c papeHio . 
Borracha . 
Couros e peles e produtos 

similarcs. . ..... 
Quimica. e farmacCutica 
Textil. 
Vestui rio, calcado c arte-

fat.os de tecidos .. 
Produtos alimentares. 
Bebidas . ..... . 
F umo .. 
Editorial c gr:ifica. 
Diversas . 
Servic1s industriais de uti

lidade publica. 

TOTAL GERAL . 

Niimero 
de esta
beleci
mentos 

12 

7 
22 

X 

5 

66 

VALOR DA 
PRODUCAO 

Operfl rios 
ocupados 1--------

em 
3 l-XIl -19E5 Cr$ 1 000 

X 

X 

X 

162 

25 

61 

143 
282 

103 

81 

933 

17 358 
X 

2 235 

5 286 

15 479 
186 652 

X 

7 154 
X 

9 108 

268 617 

% sabre 
o Iota! 

6,46 
X 

1,20 

1,U7 

5,76 
69,49 
X 

X 
2,66 

3,39 

100,00 

NOTA - Dados su.tcitos a ret1ficacao. 
(x) Rcsulta.tlo omititlo a fim de evi tar individualizaciTo de inforrnar.;Oe~. 

Os dados omitidos acharn-sr incluldos nos t0tais. 

Como se verifica, a industria de produtos 
alimentares e a de maior valor de produgiio, 
contribuindo com 69 % do valor total d·e todas 
as industrias. A maior subclasse era a de 
"beneficiam ento do arroz", que concorreu com 
44 % do valor de todo o ramo. 

No mesmo ano, segundo o Servigo de Es
tatistica da Prodw:;iio, foram abatidas 17 146 
cabe<;as de bovinos e 6 629 suinos, produzin do 
3 034 toneladas de carne verde de bovina e 107 
toneladas de carne v-erde de suino, no valor 
total de 51 281 milhares de cruzeiros. Alem 
disso, foram preparadas 124 toneladas de tou-
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cinho fresco, valendo 2 283 milhares de cru
zeiros. 

MEIOS DE TRANSPORTE 

SANTA MARIA, urn dos maiores centros fer
roviarios do Estado, e servido pela Viac;ao 

Ferrea do Rio Grande do Sui. 
Pode-se dizer que as linhas da recte regio

nal irradiam do Municipio, considerado o cen
tro geografico do Estado. Tres importantes 
linhas partem de Santa Maria: a que vai a 
Marcelino Ramos, a que alcanc;a Porto Alegre 
e a que atinge Uruguaiana. 

As duas primeiras constituem o principal 
tronco da rede, que se articula, em Marcelino 
Ramos, com a Viac;;ao Parana-Santa Catarina. 

Tra~ado esquematico da Vla~ao Ferrea do Rio Grande 
do Sui. 

Da terceira linha parte importante ramal, 
aquele que completa o trecho internacional 
Brasil - Uruguai, ligando Marcelino Ramos 
com Livramento, na fron :eira do Uruguai. 

Santa Maria liga-se aos Municipios vizi
nhos e as Capitais es ~adual e fed eral pelos 
seguintes meios de transporte: 

Cacequi - Ferroviario: 136 km. 
Cachoeira do Sul - 1) Aereo: 92 km; 2) 

Ferroviario: 114 km; 3) Rodoviario: 134 km. 
Julio de Castilhos - 1) Ferroviario: 73 

km; 2) Rodoviario: 62 k.m. 
Sao Gabriel - 1) Aereo: 90 km 2) Fer

roviario: 190 km; 3) Rodoviario : 150 km. 
Sao Pedro do Sul - 1) Ferroviario: 55 

km; 2) Rodoviario: 46 km. 
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Sao Svpe - Rodoviario: 62 km. 
Capital Estadual - 1) Aereo : 265 km; 2) 

Ferroviario : 388 km ; 3) Rodoviario: 315 km. 
Capital Federal - 1 ) Aereo, via Porto 

Alegre: 1482 km; 2) Ferroviario, via Marce
lino Ramos: 'l323 km; 3) Rodoviario, via Porto 
Alegre: 2 249 km. 

Acha-se instalada no Municipio a Base 
Aerea de Camobi. Em 1956, segundo a Direto
ria de Aeronautica Civil, o aeroporto de Santa 
Maria apresentou o seguinte movimento: 

Numero de pousos 
Passageiros transportados: 

Embarcados .... 
Desem barcados 

Carga (kg ): 

I 188 

9 169 
9 499 

Embarcada 
Desembarcada 

Correio (kg) : 

68 983 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 224 221 

Embarcado 
Desembarcado 

COJl!JERC/0 E BANCOS 

4 015 
5 633 

0 coMERCIO de mercadorias constitui im
portante ramo de atividade da popu

lacii.o local. 
, 0 Recenseamento de 1950 arrolou 623 es 

tabelecimentos, dos quais 41 atacadistas e 582 
varejistas, que ocupavam 1 795 pessoas. 

Em 1956, o numero de estabelecimentos 
atacadistas era de 26 e o de varejistas atin
gia 675. 

Avenida Rio Branco 
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Alem da Capital do Estado, o Municipio 
mantem intenso intercambio comercial com 
as principais cidades sul-riograndenses. 

Entre os produtos importados figuram 
maquinas agricolas, artigos eletricos, fazen
das, produtos quimicos e farmaeeuticos. 

0 Municipio exporta gada notadamente 
para os Estados do Parana e Santa Catarina 
e, como ja foi assinalado, produ~os agricolas 
para Porto Alegre. 

No quadro estadual, o movimento ban
cario ocupa lugar de destaque. 

Os dados correspondentes aos saldos das 
contas de maior expressao economica repre
sentam elevadas percentagens sobre os corres
pondentes elementos referentes ao Municipio 
de Pelotas, grande praga bancaria do Rio 
Grande do Sul. 

CONTAS 

Emprestimos em C/C .. 
Titulos descontados. . . . . . . . . . . . . . . 
DepOsitos a VJsta e a curto pra.zo .. 
DepOsitos a prazo .. 

SALDO EM 
31-XII-1957 
(Cr$ 1 000) 

Pelota• 

48 706 
401 929 
318 168 

43 331 I 

Santa 
Maria 

15 961 
165 798 
186 301 

12 500 

%de 
Santa 
Maria 
sObre 

Pelotas 

33 
41 
59 
29 

NOTA - Exrlu~ive os dado? referentes ao movimento do Banco do 
Brasil. 

Em 1957, operavam no Municipio as agen
cias dos seguintes bancos: Agricola-Mercantil, 
do Brasil, Industrial e Comercial do Sui, Na
cional do Comercio, da Provincia do Rio 
Grande do Sui e do Rio Grande do Sui. 

SALARIOS 

0 SALARm minima, em vigor desde 1.0 de 
ag6sto de 1956, foi fixado para as Uni

dades da Federagao segundo as regi6es em 
que as mesmas foram divididas. 

0 Estado do Rio Grande do Sui, compreen
dido na 17.a regiao, esta dividido em 2 sub
regi6es. Da 1.a faz parte Santa Maria, onde 
o salario minima mensa! e de 3 500 cruzeiros. 

Em todo o Estado, as percentagens do 
.salario minima para efeito ds desconto esta
belecido por lei sao - allmentagao: 44%; 
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habitagao: 24 % ; vestuario: 22%; higiene: 
7% ; transporte : 3%. 

INSTRU(:AO POBLICA 

CoM base nos dados censitarios de 1950, po
de-se estimar que , atualmente, a percen

tagem de pessoas alfabetizadas seja superior a 
72 %, quota observada naquele ano (calculada 
s6bre o total das pessoas presente.s de 10 anos 
e mais). 

Es.sa quota, bastante elevada, coloca o 
Municipio em posigao de destaque no quadro 
nacional. 

Ensino 

SANTA MARIA e urn dos principais centros de 
difusao do ensino no Rio Grande do Sui. 
Em 1956, contava com 174 unidades esco

lares de ensino primario fundamental comum, 
nas quais, no inicio do mesmo ano, estavam 
matriculados 12 415 alunos, assim discrimina
dos (dados do Servigo de Estatistica da Edu
cagao e Cultura): 

ENTIDADE MANTENEDORA 

Estado 
\lunici pio .. 
Part icular .. 

TOTAL .. 

Professores 

450 

Alunos 
rnatriculados 

:; 672 
5 390 
:1 353 

12 415 

0 movimento escolar referente ao ensino 
medio foi o seguinte, na mesma data: 

Uni-
ALUII:OS Conclu-

MATRICULADOS sile3 de 
EN SINO dades PrateS ·· curso 

esco- sOres em 
lares Total Ho- Mu- 1955 

mens I heres 

ninasial . 5 12H 2 2:!2 I o;n I J.;ij :?2~ 

Colegial .. .> 68 4i6 270 201/ 60 
Comertia l .. 20 21:! li D Hi 35 
Xormal . 1i 100 lOll 72 
J,,dustri a.J 6 64 

I 
IH 11 

TOTAL . . 16 239 3 085 
I 

1 526 1 559 401 
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No Municipio, funcionam 5 estabeleci
mentos de ensino superior: Faculdade de Far
macia de Santa Maria, Faculdade de Medicina 
de Santa Maria, Faculdade de Ciencias Poli
ticas e Econ6micas de Santa Maria , Escola de 

Balne:irio "Jardim da Serra" 

Enf.ermagem N. s.a Medianeira e Faculdade 
de Filosofia, Ciencias e Letras Imaculada 
Conceigao. 

FINAN(.AS POBLICAS 

No periodo 1952/56, as finangas do Munici
pio atingiram as seguintes cifras (dados 

fornecidos pelo Conselho Tecnico de Economia 
e Finangas e Inspetoria Regional de Estat is
tica Municipal) : 

FINANCAS (Cr$ 1 000) 

ANOS R3Ceita arrecadada Saldo ou 
Despesa .. deficit"' 

Total I Tributaria 
realizada do balanco 

- --- - -- ----- ----- ---- - ----

1952 .. . .... 9 177 3 557 11 569 - 2 392 
1953 .. ... . . . 16 699 4 778 18 316 - 1 617 
1954 .. .. 14 133 5 903 22 306 - 8 173 
1955 ... . . 21 661 8 424 21 323 + 338 
1956 (1) .. ~0 394 12 122 27 164 + 3 230 

(1) Dados do or~amento. 
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As principais contas em que se decomp6e 
a receita tributaria or~ada para 1956 sao as 
seguintes (dados em milhares de cruzeiros) : 

Trlbutarla .. . 
Impostos ... . 

Terri toria1 
Predial 
S6bre industria s e proflss6es 
De licen<;a 
Jogos e dtvers6es 

T a x a s 
Assistencia e r eguran<;:a social 
Expediente 
FlscalizaQaO e servi<;os dlvereos 

12 122 
10 266 

803 
6 097 
2 333 

991 
42 

1 856 
995 
236 
625 

A despesa municipal , em 1956, estava as.sim 
distribuida: 

Despesa tota l 
Administra<;ii.o geral 

27 164 
3 387 

707 Exa <;:tio e fi sca li zat;Ao fin a nceira 
Seguran<;a publica e assistencia 
Educacii.o p (tb lica 

social 229 

Sa ude publica 
Fomento 
D iv lda publica 
S er vi<;os d e u t!!ido de p \t blica 
Encargos div tj r sos 

6 200 
36 

165 
487 

9 850 
6 103 

A arrecadacao da receita fed eral, estadual 
e municipal apre<entou os seguin~es dados 
para o periodo 1952/ 56: 

RECEITA ARRECADADA 
ANOS 

Fed•.ral 

1\152 It \:l l 
1 \l.):~ I ~ ;)fHI 
\!151 ~ ~ 12 1 
JfJ.15 :)~ 012 
l !l!l(i 

DIVERSOS ASPECTOS 

DA VIDA MUNICIPAL 

Estadual 

2i \117 
:.;g j\ ()2 

:\!1 Rl!l 
Iii Hl !l 

(Cr$ 1 000) 

Munitipal 

n 177 
!() f\!1\l 
1.1 !:>5 
Zi fiG I 
:1() 3~ 1 

C ONSTRuinA s6bre tra~ado moderno, em ter
reno de pitoresca topografia , Santa Maria 

caracteriza-se como cidade modern a: cons
trw:;6es elegantes, belos jardins publicos. am
plas avenidas fartam ente iluminadas a luz 
e](\trica. 

A Avenida Rio Branco e a principal arte
ria, por onde .se escoa t6da a vida movimen-
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tada da cidade; ali se acham localizados o 
alto comercio e os grandes ho:eis, apresen
tando grande numero de ricos edificios. 

A pra<;a Saldanha Marinho e caprichosa
samente ajardinada, elevando-se entre os 
canteiros que a ornamentam as hermas de 
Felipe d'Oliveira e de Serafim Valandro, filhos 
ilustres da terra. 

Pra<;a Saldanha Marinho 

0 Municipio e grande centro de irradia
gao cultural. Afora as escolas superiores, inte
grantzs da Universidade do R~o Grande do 
Sui, funcionam ainda em Santa Maria varios 
estabelecimentos de ensino medio, tornan
do-a pon ;o de converg€mcia da mocidade es
tudantil, nao s6 do Estado como dos Estados 
vizinhos. 

Santa Maria apresenta urn bern organi
zado servic;o d-e assistencia hospitalar. Em 
1955, existiam 4 hospitals, com 340 leitos dis
poniveis, 1 p6sto de saude e 10 ambulat6rios. 
Havia, no mzsmo ano, 72 medicos e 41 dentis
tas no exercicio da profissao. 

Existem d uas esta<;6es radiotransmissoras: 
Radio Imembui e Radio Santamariense, que 
operam com as potencias de 1 500 e 250 watts, 
respectivamente. A populac;ao conta com 6 
bibliotecas de carater gzral, com acervo de 
mais de 30 000 volumes, 2 jornais, 3 editoras, 
5 livrarias e 4 tipografias. 

E sede de varias associac;6es recreativas, 
des~acando-se a Caixeiral , a Comercial e o 
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Centro de Tradic;6e.s Gaucha.s Ponche Verde, 
que procura manter as tradic;6es do E.stado, 
promovendo festas cum trajes tipicos, durante 
as quais se executam musica.s folcloricas do 
Rio Grande do Sul. 

Vista. do Edificio da Sociedade Uniao dos Caixeiros 
Via.iantes do Rio Grande do Sui. 

As principais festas religiosas sao as de 
Corpus Christi, a romaria ao Santuario de 
Nossa Senhora Medianeira e a procissao de 
Santo Antao Abade. Detalhe curiosa desta ul
tima proci.ssao e o acesso ao cerro de Santo 
Antao, de mais de 280 metros de altitude, em 
cujo cimo foi construida a capela. 0 caminho 
e ingreme, com trecho.s qua.se a prumo, ofe
r ecendo grande dificuldade aos romeiros. A 
cren <;a local atribui a cada queda dos fieis a 
remissao de urn pecado. 

Na cidade acha-se instalada uma Agencia 
Municipal de Estatistica, 6rgao integrante da 
rede do IBGE. 
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ESTA publicaqao jaz parte da serie rie monograjias 
municipais organia:ada pela Diretoria de Documen

taqao e Divulga{'Cio do Conselho Nacional de Estatistica . 
A nota introdut6ria, sabre aspectos da evoluqao his
t6rica do Municipio, corresponde a uma tentativa no 
sentido de sintetizar, com adequada sistematiza{'ao, 
elementos esparsos em diferentes documentos. Ocor
rem, em alguns casas, divergencias de opiniao, comuns 
em assuntos dessa natureza, nao sendo raros os equi
vocos e erros nas pr6prias tontes de pesquisa. Por is so, 
o CNE acolheria com o maior intere.<Se qualquer cola
bora{'ao, especialmente de historiadores e ge6gratos, a 
jim. de que se possa divulgar de futuro, sem receio de 
controversias, o esc6r9o hist6rico e geogrdjico dos mu
nicipios brasileiros. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATJSTICA 

Presidente: Jurandyr Pires Ferreira 

Secretario-Geral em exercicio: Hildebrando Martins 

COLE(:AO DE MONOGRAFIAS 
(2.• serie) 

101 - Santa Quiteria. 102 - Guaiba. 103 - Adaman
tina. 104 - Prudento!)olis. 105 - Sao Fidelis. 106 -
Brusque. 107 - Pe.tos. 108 - Propria. 109 - Mossor6. 
110 - Quixeramobim. 111 - Cip6. 112 - Cacl10eira 
do Sui. 113 - F'loriano. 114 - Baependi. 115 - Gua~ui. 

116 - Ponte Nova. 117 - Goifmia. 118 - Ca.xe.mbu. 
119 - Joao Pessoa. 120 - Mariana. 121 - Jaboatao. 122 
- Carandai. 123 - Tijucas. 124 - Estancia. 125 -
Caruaru. 126 - Sao Pedro do Sui. 121 - 0 Vale do Ca
riri. 128 - Acu. 129 - Lenc<iis. 130 - Born Jesus. 131 
- Cangussu. 132 - Juazeiro do Norte. 133 - Livra
mento. 134 - Rio Claro. 135 - Itajubii. 136 - Buquim. 
137 - Conceicao do Mato Dentro. 138 - Campo Maior. 
139 Dois C6rregos. 140 - Paranaiba. 141 - Lapa. 
142 Picui. 143 - Territ6rio do Acre. 144 - Russas. 
145 Tres Pontas. 146 - Juazeiro. 147 - Sao Lou-
renco. 148 - Januaria. 149 - Santo Amaro. 150 -
Barra Mansa. 151 - Marques de Valenca. 152 - Oso
rio. 153 - Viana. 154 - Irati. 155 - Muqui. 156 -
Vassouras. 157 - Me.ge, 158 - Cantagalo. 159 - San
tarem. 160 - Araraquara. 161 - Pan dos Ferros. 162 
- ltambe. 163 - Sao Carlos. 164 -· Estreb do scli. 165 
- Garanhuns. 166 - Itacoatiara. 167 -· Nacare. 168 -
Tapes. 169 - Alem Paraiba. 170 - Espirito Santo. 171 
- Natal. 172 - Sao Francisco do Conde. 173 - Passos. 
174 Senhor do Bonfim. 175 - 1piau. 17f - Remanso. 
177 - Santa ~\ia1ia. 

Acabou-se de imprimir, no Servifo Grdfico 
do IBGE, aos treze dias do me'S de ,Haio dr mil 
1zovecentos f.' cinqiienta e oito. 




