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1 - Cascata da Morte 
2 - Clube Cultural e Espor

tivo Minuano 
3 - Tape~aria Cai~ara 
4 - Centro de Tradi ~oes Gau-

chas Manota~o 
5 - Arte Serrana 
6 - Hospital Santa Teresinha 
7 - Motel Balneario e Ins-

titulo Lodoterapico 
8 - Estadio do Centro Es-

portivo Gramadense 
9 - Cascata veu de Noiva 

10 - lgreja Luterana 
)1- Motel luiz 
12 - Presentes Artfsticos 
13 - Arte Couro 
14 - Banco do Estado do R10 

Grande do Sui 
15- Forum 

16 - lgreja Metodista 
17 - 0 Arteiro 
18- Escola Comercial Mario 

Bartolucci 
19 - Colegio Estadual de Gra

mado 
20 - Cia. Estadual de Energia 

Eletrica 
21 - Artesanato de Couros 

Tissot 
22 - Cart6rio do Registro Ci· 

vii 
23 - Escola Tecnica de Co-

mercio Visconde de 
Maua 

24 - COMPUR e Cinema Em· 
baixador 

25 - Lancheria Born Apetite 
26- lgreja Cat61ica 
27 - Churrascaria Tres Rios 

28 - lgreja Evangelica 
29 - Esta~ao Rodoviaria 
30 - Pra~a Jajor Nicoletti 
31 - Cia. Riograndense de 

Telecomunica~oes 
32 - Agencia do Banco do 

Brasil 
33- Tornearia Ires Bartol 
34 - Delegacia de Policia 

Exatoria Estad ua I 
35 - Artesanato de Couros 

Aquarius 
36 - Sociedade Recreio Gra

madense 
37 - Banco Industrial e Co· 

mercia! do Sui 
38 - Prefeitura Municipal 

camara de Vereadores 
39 - Vimes Belotto 
40 - Hotel Central 

41 - Posto de Saude 
42 - Hotel Serra Azul 
43 - Agencia de Coleta da 

Fund a~ao IBGE 
44 - Hospital Arcanjo Slio 

Miguel 
45 - Gramado Tenis Clube 
46 - Cia. Riograndense de Sa· 

neamento 
47 - Churrascaria Planalto 
48 - Correios e Telegrafos 
49 - Velas Lanterna 
50 - Hotel das Hortensias 
51 - Parque Knorr 
52 - Destacamento da Policia 

Militar 
53 - Belvedere Vale do Qui· 

lombo 
54 - Pra>a 28 de Fevereiro 

(Praca das Rosas) 



Cole-;ao de Monogratias N.• 55~ 

RIO GRANDE D 0 S U L 
ASPECTOS FtSICOS e Area: 221 km' ; altitude da sede: 

855 m ; temperaturas em •C: ma
xi7na, 30; minima_, 2 negativos,· 
precipitacao pluviometrica anu
al, 2.000 mm (1971) . 

POPULA(/A.O 
RESIDENTE 

e 12.391 habitantes (Censo D emo
grlifico de 1970); densidade de
mogrlitica: 56,07 habitantes par 
quil6metro quadrado. 

ECONOMIA e 

CULTURA e 

URBANIZAQJW e 

SAUDE G 

60 estabelecimentos industriais, 
2 do comel·cio atacadista, 180 do 
varejista, 1 misto e 89 de pres
ta9ii.O de servicos; 1.127 estab e
lecimentos rurais (Censo Agro
peculirio-1970); 3 agencias ban 
ccirias . 

45 unidades escolares de ensino 
primlirio comum, 15 de ensino 
supletivo, 2 de ensino media; 1 
livraria, 1 tipograjia; 1 cinema; 
5 associa96es culturais e esporti
vo - recreativas. 

120 ruas, 1 avenida, 4 pra9as, 
2.800 predios, 1.812 1iga96es ele
tricas domiciliares, 650 tacos de 
ilumina9ii.o publi"ca, 52 aparelhos 
telej(inicos; 15 hoteis, 3 pens6es, 
10 restaurantes, 30 bares e bote
quins. 

2 hospitais com 72 leitos, 1 pas
to de saude, 1 centro de pueri
cultura; 6 medicos, 5 dentistas, 
4 tarmaceuticos, 5 entermeiros; 
2 tarmlicias e drogarias. 

VEiCULOS e Registrados na Prejeitura Muni
cipal em 1971 - 402 autom6veis 
e jipes, 9 onibus, 164 caminhoes, 
227 camionetas, 27 jurg6es e 32 
veiculos diversos. 

FINANQAS e 

POLtTICA e 

Or9amento Municipal para 1972 
(milhares 'de cruzeiros) - recei
ta prevista: 1.970,0; renda tri
butliria: 483,0; despesa tixada: 
1.970,0. 

7 vereadores. 
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ASPECTOS 
HIST6RICOS 

CORRIA 0 ano de 1875 quando chegaram as terras do 
atual Municipio os primeiros colonizadores, Jose Ma
noel Correa e cinco filhos homens, que se es!;abele
ceram onde hoje assenta a Cidade, e Tristao Jose 
Fra!lcisco de Oliveira e Leonor Gabriel de Souza, que 
se f1xaram no local chamado Linha 28. 

Com o decorrer do tempo, descendentes dos pri
mitives imigrantes alemaes e italianos se estabele
ceram na regiao. Ate 1904, era o territ6rio parte 
integrante do Municipio de Taquara, entao Taquara 
do Mundo Novo, do qual veio a tornar-se o 5.0 

distrito, com sede em Linha Nova. No mesmo ano 
era criado um Cart6rio de Notas e Registro Civil. 
Entre os habitantes que mais contribuiram para o 
desenvolvimento do Distrito, figuram Joao Leopolda 
Lied, escrivao, Jose Nicoletti Filho, 1.0 subintendente 
do Municipio, Pedro Benetti, comerciante, e outros. 

Em 17 de janeiro de 1913, verificou-se a transfe
rencia da sede distrital para o local onde hoje se 
ergue a Cidade. A principia, fora escolhida a deno
minagao de Diniz6polis, em homenagem a Diniz 
Martins Rangel, na epoca chefe politico e Inten
dente de Taquara. A opgao pelo novo sitio devia-se 
a noticia de que uma ferro via iria passar par ali. 

Prevaleceu o top6nimo Gramado, inspirado na 
existencia de um terreno recoberto de grama e com 
frondosas arvores, utilizado como local de parada e 
repouso de viajantes. Em 1914, concluiu-se a cons
truc;:ao de uma capela, e a 7 de maio de 1917 era 
criada a par6quia de Sao Pedro. 

Era ja entao evidente o progresso, tornado ma
nifesto pela instalagao de uma Agencia do Correia 
e de um escrit6rio do Banco Nacional do Comercio 
em 1918; de iluminac;:ao eletrica, dois anos depois, 
fornecida par usina propria; e pela chegada, em 
1919, dos trilhos da Viac;:ao Ferrea do Rio Grande 
do Sul, facilitando o intercambio comercial com ou· 
tras prac;:as do Estado. 

A 6 de fevereiro de 1926, inaugurava-se a Exato
ria Estadual. Compunham a populac;:ao do Distrito 
cerca de 60 familias, com 3.500 pessoas, nos povoa
dos de Caracol, Linha Nova, Linha Bonita, Pedra 
Branca, Varzea Grande, Renania, Tapera, Morro Re
dondo, Linha Avila, Marcondes, Sao Roque, Linha 
Araripe, Linha 15, Linha 28, Serra Grande, Moreira 
Mascarenhas, Furna, Canelinha, Picada, Quilombo, 
Moleque, Campestre, Caboclos, destacando-se o de 
Canela, ponto terminal da linha ferrea. 

Com o correr do tempo, novas melhoramentos se 
sucedem: em 1930, cinema; em 1933, inaugurac;:ao de 
um educandario cat6lico; em 1935, construgao da 
igreja-matriz; em 1937, instalagao do Hospital San
ta Terezinha; em 1948, outro hospital, e em 1951 o 
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asfaltamento da principal rua da Cidade. Algumas 
industrias iniciam suas atividades e o comercio de
senvolve-se. Contribui para maior projec;ao de Gra
mado o fato de ser procurado o Distrito como estac;ao 
de veraneio. 

Em 1948, frustra-se uma tentativa de emanci
pac;ao. Em 1951, organiza-se uma comissao Pr6-Me
lhoramentos de Gramado, constituida de tres mem
bros: Wartel Bertolucci, presidente; Hugo Daros, 
secretario e Eusebio Balzaretti, tesoureiro. A 15 de 
dezembro de 1954, a Lei Estadual n.0 2.522 cria o 
Municipio de Gramado, acentuando-se o desenvol
vimento, em todos os setores, e passando a formar 
entre as mais importantes cidades turisticas do Es
tado, famosa por suas belezas naturais. 

• Forma~ao Administrativo-Judici6ria 

EM DIVISA.o administrativa referente ao ano de 1911, 
o Distrito de Linha Nova, criado segundo atos muni
cipais n •• 72 e 80-A, de 19 de abril e 10 de novembro 
de 1904, pertencia ao Municipio de Taquara do Mun
do Novo- atual Taquara. 

Ja em 1933, o Distrito de Linha Nova deixava de 
figurar no quadro territorial, surgindo o de Grama
do, criado com sede em Linha Bonita (Ato municipal 
80-A, de 10 de novembro de 1904), transferido para 
a sede de Gramado, segundo Ato municipal n.o 139, 
de 17 de janeiro de 1913. 

Pelas divis6es territoriais de 1936/37 e segundo 
quadro anexo ao Decreta estadual n.0 7.199, de 31 
de marc;o de 1938, o Distrito de Gramado integrava 
ainda o Municipio de Taquara. A situac;ao nao se 
alterou ao ser fixado novo quadro territorial pelo 
Decreta estadual n.o 7. 842, de 30 de junho de 1939, 
para vigorar no qtiinqtienio 1939-43. Esse Decreta, 
baixado em virtude de autorizac;ao contida no De
creta-lei federal n.0 1.307, de 31 de maio de 1939, 
confirmou o disposto pelo Decreta estadual n.0 7.643, 
de 28 de dezembro de 1938. No qtiinqtienio 1944-48 
e na divisao territorial de 1.0 de julho de 1950 nao 
houve modificac;ao. 

Por Lei estadual n.o 2.522, de 15 de dezembro de 
1954, o Distrito de Gramado foi elevado a categoria 
de Municipio. Segundo divisao territorial de 1.0 de 
julho de 1955, constituia-se do distrito unico do mes
mo nome, formando o termo tambem unico da Co
marca de Gramado, de 1.a entrancia, com jurisdic;ao 
estendida ao Municipio de Nova Petr6polis. E esta 
o situac;ao vigente. 

Representam a Justic;a, no Municipio, 1 juiz e 
1 promotor . 

Militam no foro local 4 advogados. 
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ASPECTOS 
FISICO$ 

0 MumciPIO esta compreendido na Microrregiao Co
lonial da Encosta da Serra Geral, na encosta inferior 
nordeste do planalto sul-riograndense, e apresenta 
topografia irregular. Sua area de 221 km' limita-se 
ao norte com Caxias do Sul, ao sul com Tres Co
roas, a leste com Canela e a oeste com Nova Petr6-
polis e Dois I rmaos . 

Possui clima salubre, verificando-se no inverno 
a ocorrencia de geadas. Em 1971 registraram-se as 
temperaturas extremas de 30°C e 2.0 negativos . 0 
periodo chuvoso compreende os meses de junho a 
outubro; a precipita<;ao total, no ano citado, alcan
c:;ou 2.000 mm. 



Em quase todo o Municipio o solo e de origem 
basaltica, com terrenos argilosos pouco profundos, 
pon tea do de aflorag6es rochosas . 

Entre os principais acidentes geograficos des
taca-se o rio Cai, que faz divisa com o Munici
pio de Caxias do Sul e corre para o sul, desaguando 
na Lagoa dos Patos ; os arroios Caracol, Canela, 
Trombao, Angabei, Amoreiras, formam a linha di
vis6ria com Nova Petr6polis. Alem desses , cabe 
mencionar as cascatas dos Narcisos, do Veu de Noiva 
e da Marte . 

A sede municipal, a 855 m de altitude, dista 81 
km, em linha reta, da Capital do Estado e apresenta 
as coordenadas geogr:'tficas de 29°24'21" de latitude 
Sul e 50°51 '58" de longitude W . Gr. 

ASPECTOS 
DEMOGRAFICOS 

Os RECENSEAMENTos gerais de 1950-70 registraram 
para a populagao municipal os seguintes efetivos: 

Recenseamen tos 
1950 
1960 
1970 

Populagao 
8 649 

11 144 
12 435 

0 incremento populacional, nos periodos inter
censitarios, apresentou, no de 1950/ 60, 28,8 % e no 
de 1960/ 70, 11,6%. 

A populagao residente, apurada em 1970, totali
zava 12.391 pessoas, da.s quais 6.231 do sexo femi
nine, ou 50,3%. Na area urbana registraram-se 4.466 
habitantes (2 .387 mulheres ou 53,4% ) e 7.925 na rural 
(4.081 homens ou 51,5 % ). 

A densidade demografica era de 56,07 habitantes 
por quilometro quadrado . 

• Movimento da Popula~ao 
0 REGISTRo civil, em 1971, consignou a ocorrencia de 
348 nascimentos (54 em anos anteriores e 6 natimor
tos), 74 6bitos (4 de menores de 1 ano) e 117 casa
mentos. 

ASPECTOS 
ECONOMIC OS 

0 MUNiciPIO tern no turismo sua principal fonte de 
recursos, seguindo-se a industria de transformac;ao 
e a agricultura. 
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Integrante de uma zona de colonizagao europeia, 
possui as caracteristicas pr6prias as areas coloniais 
congeneres, isto e, preponderancia da pequena pro
priedade e policultura. Nessa regiao, o cultivo da 
terra absorve as atividades principa Ls, em conexao 
com a suinocultura, ficando em segundo plano a 
criagao vacum, Iimitada as exigencias do consume 
regional e da industria de Iaticinios. 

TURISMO 

Nos MARAVILHosos panoramas serranos do Sui, q t~ an
do a rodovia se bifurca em Nova Petr6polis, surge 
a direita, a 31 km adiante rumo a Gramado, o de ::: 
lumbrante roteiro das hortensias. Estas, no verao, 
cobrem ambas as margens da estrada e sua floragao 
se estende pelas encostas, parques e jardins. :E uma 
paisagem encantadora, encaixada entre montanhas 
e vales azulados, pinheirais, quedas-d'agua e relva
dos, em condig6es climaticas de incomparavel ame
nidade. 

Com estag6es bern definidas, a regiao, de beleza 
impar, pode ser visitada em qualquer epoca . No en
tanto, e no estio que a natureza mais se esmera, 
extasiando o turista . 

Como pontes de atragao destacam-se : 
Instituto Balneo e Ladoterapico - unico na 

America do Sui, prevalece-se das condig6es da regiao 
para produzir lodo indicado no tratamento do reu
matismo, poliartrite, lumbago, nefrite, neurose, ru
gas, impurezas da pele, etc. 

0 balneario, motel e restaurante formam urn 
conjunto complementado por piscina, parque, qua
dra de tenis e tenis de mesa, a disposigao dos h6s
pedes. 

Institu t o Baln eo e L odoter6.p ico 



Carriere das I-I ortensias 

Lago do Parque Hotel 

Vista do Lago Negro 

Parque Knorr 



Parque Lago Negro - Considerado urn dos lu
gares mais belos de Gramado e toda a regiao ser
rana, possui no centro o famoso lago do mesmo 
nome. Recanto especial para "camping", recebe 
inumeros visitantes oriundos dos mais variados pon
tos do Pais. Fica azul de hortensias no verao, sendo 
que no inverno as azaleas o tornam avermelhado. 
Seus barcos coloridos, movidos a pedal, sao a delicia 
da petizada e dos jovens enamorados. 

Parque J oaquina Rita Bier - leva este nome em 
homenagem a uma das mais antigas veranistas de 
Gramado. Local bela e em zona quase central da 
Cidade, com urn grande lago tambem conhecido 
como Lago do Parque Hotel, par sua proximidade ao 
estabelecimento. 

Parque Knorr - muito aprazivel, tern uma area 
de 4,5 ha, a grande parte ajardinada e arborizada, 
recentemente vendido a "VARIG", que instalara urn 
dos seus hoteis, o primeiro no Estado, da rede Tro
pical de Hoteis. 

Pra~a Joao Leopoldo Lied- tambem conhecida 
como Fraga das Rosas, logradouro aj ardinado em 
formato do simbolo do Rotary Club. 

Pra~a das Montanhas - com vista panoramica 
de urn dos mais belos pontos turisticos do Municipio, 
o Vale do Quilombo, no sentido oeste-leste. 

Cascata dos Narcisos - com 15 metros de altura, 
deve a origem do seu nome ao da familia moradora 
no local onde esta situada. Sua localizac;ao e de ape
nas 1 km do centro da cidade, sendo visita obrigat6-
ria de todos os que procuram a regiao serrana do 
Estado. 

Cascata da Morte - queda-d'agua de 30 metros 
de altura, sob urn fundo rochoso. 

Cascata Veu da Noiva - com 21 metros de al
tura, em formato de veu de noiva. 

Belvedere Vale do Quilombo- localizado em zo
na central, na rodovia que liga Gramado a Canela, 
com o futuro paradouro de veiculos e de onde se 
descortina uma ampla vista do Vale do Quilombo, no 
sentido norte-sul. 

Belvedere Caxias do Sui - situado na entrada 
da Cidade, lado oeste, na estrada RS-23, com 6tima 
visao das partes mais elevadas da cidade de Caxias 
do Sul . 

Floricultura Anner- amplo jardim florida, des
tinado ao atendimento da demanda de flares aos 
turistas, mormente, mudas das mais variadas espe
cies . 

Carriere Municipal - situada na Vila Planalto, 
proxima ao Lago Negro, toda rodeada de hortensias. 
E palco de grandes competic;6es hipicas. 

Ainda no setor turistico e recomendavel uma vi
sita a Cascata do Caracol, no limite com o Municipio 
de Canela. Verdadeira obra-prima da natureza, no 
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rio do mesmo nome que despeja as aguas em pro
funda "canyon", de uma altura de 120 metros. 

0 artesanato, atividade que bern se casa ao tu
rismo, em Gramado se prende a costumes e habitos 
dos primitivos habitantes, eximios cavaleiros: en
contram-se, ainda hoje, objetos que sobrevivem no 
folclore gaucho, enriquecido pelos imigrantes portu
gueses, aleJilaes e italianos, que lhe trouxeram va
liosa contribuigao, atraves de seus habitos e tradi
g6es culturais. 

:E imensa a variedade de produtos em couro, 
muitos de caracteristicas bern atualizadas. Na deco
ragao, o emprego do couro e bastante diversificado, 
servindo a forragao de paredes, confecgao de m6veis, 
encadernagao de livros, entre outros usos. Ha ainda 
tapetes manufaturados em couro inteirigo ou em 
pedagos; guanto a utilizagao no vestuario, a pro
cura cresce e ha pegas de todos os estilos. 

Esta especie de artesanato concentra-se na zona 
da serra gaucha, especialmente nos Municipios de 
Gramado ·e Canela, onde os artesaos se destacam 
no esmero do lavor e na busca de inovag6es. 

A ceril.mica tambem vern sobressaindo, obser
vando-se produgao em serie de objetos simples de 
barro, caracteristicos do artesanato local, a par do 
trabalho mais apurado de bons artistas . 

A Cidade, considerada a "Capital do Turismo 
no Rio Grande do Sul", oferece alto padrao de con
forto e hospitalidade em seus hoteis e restaurantes. 

o Meios de Hospedagem 

HA 15 estabelecimentos hoteleiros que se alinham en
tre os melhores do interior do Estado: Parque Hotel, 
na Vila Planalto, com 26 apartamentos; Serra Azul, 
com 2 suites e 24 apartamentos; Motel Balneario, 
com 23 apartamentos; das Hortensias, 18; Motel 
Tirol, 10; Repouso Bavaria, 10; Ritta Hoeppner, 3 
suites e 6 apartamentos; Motel Alpestre, 12 suites; 
Motel Franz, 6 apartamentos; Veraneio Irmscher, 
7; Motel Lago Negro, 4; Motel Recreio do Cha, 6; 
Motel Luiz, 3; Central, 38 quartos e Motel Querencia, 
com 7 apartamentos (temporariamente fechado). 
Todos fornecem refeig6es: no Serra Azul e no das 
Hortensias, cardapio internacional; no Ritta Hoep
pner, Balneario, Recreio do Cha, Bavaria, Irmscher 
e Parque Hotel a especialidade e a cozinha alema e 
no Hotel Central, a italiana. 

Restaurantes - entre os principais, Mini-golf, 
Lanterna, Vera Cruz, do Lago. Das churrascarias, 
Napolitano, Lago Negro, Bela Vista, Planalto, Tres 
Reis e Gaucha. E ainda a lancheira Born Apetite. 
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Hotel das Horten sias 

• Industria 
As ATIVIDADES de carater industrial se apresentam 
em progressao, e.specialmente as de fabricac;§.o de 
cal<;ados e de artesanato. Em 1971, contavam-se 60 
estabelecimentos, nos quais trabalhavam 1.280 pes
seas. 0 valor da produ<;ao alcanc;ou Cr$ 29,7 milh6es. 

ESTA- PESSOAL 
VALOR DA 

CLASSES E PRODUQAO 
GJ!NEROS DE 

BELECI- OCUPADO 

INDDSTRIA 
MENTOS EM 
EM 1971 31-12- 71 Absoluto I Relativo 

(Cr$ 1 000) t%) 

I nd ustrias extrativas 3 59 .592 2,0 
Extra~o de rninerais 3 59 592 2,0 

lndiistrias de transfor-
ma~ao .. ...... .. . . .. 57 1 221 29 115 98,0 
Produtos de rninerais 

nao metalicos ...... 3 19 266 0,9 
Metalurgica ......... 4 84 960 3,2 
Madeira . .. .. . .... .. 14 178 3 765 12,7 
Mobiliario . .. . ...... 5 63 436 1,5 
TMil. ... .. ...... . . . 3 24 341 1,2 
Vestnario, calr;ados e 

artefatos de tecidos 8 726 15 155 51,0 
Prodntos alimentares 12 69 7 130 24,0 
Bebidas .. .... .. .... . 3 22 546 1,8 
Ontras industrias (1) 5 36 516 1,7 

TOTAL GERAL 60 1 280 29 707 100,0 

(I ) Em "outras indtislrias" incluem-se 2 estabeleciment.os de couros e peles e 
produtos similares, 1 de produtos de perlumaria, sabOes e velas , 1 de editorial e grafica 
e 1 de divers~\!' . 
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A principal atividade econ6mica da populac;:ao 
ficou bern caracterizada na tabela, na qual se ob
serva a predominancia do genero de vestuario cal
c;:ados e artefatos de tecidos, entre os demais. ' 

INDUSTRIA 

Valor do produgao - 1971 

D Vestucir~o,cal~odos e artefatos de tec1dos 

- Produtos olirnenrores 

CJ Mode;ro 

EJ Outros ir·dUstn..:as 

0 genera de vestuario, calc;:ados e artefatos de 
tecidos tern toda sua produc;:ao concentrada em 
calc;:ados. Mais diversificado esta o de produtos ali
mentares, que de seus 12 estabelecimentos, 5 sao 
produtores de carnes e derivados e 3 de laticinios, 
contribuindo essas 8 firmas com 91,9% sabre o valor 
do genera. 

Artigos de madeira e de vime sao outros com
ponentes da linha dos grandes produtos da industria 
do Municipio. 

Figuram entre OS estabelecimentos de maior 
produc;:ao: Calc;:ados Ortope, Arsenio Leobet e Ir
maos Ltda. (carnes) , Cia. Rio-Grandense de Lati
cinios, Weber, Spengler & Cia. Ltda. (calc;:ados) e 
Madeireira Maximo Ltda., Artesanato de Elizabeth 
Rosenfeld & Cia Ltda. e Metalurgica Tissot Ltda. 

Em 22 artesanatos existentes predominam ar
tigos de vime, malhas, m6veis rusticos e modernos, 
tapec;:aria, ceramica, e artefatos de couro: Artesa
nato Gramadense, Dinnebier & Cia. Ltda ., Anto
nio Accorsi & Filhos, Malhas Annerose, Ceramica 
Wanda, Artecouro, M6veis Martim, Irmaos Catucci, 
Vimes Correa, Vimes Belotto, 0 Arteiro, A Reliquia, 
Velas Lanternas, Tornearia Ires Bartot, Tapec;:aria 
Caic;:ara, Arte 'Serrana, Presentes Artisticos, Malhas 
Karinine, Boutique Florao e M6veis Cascao . 
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• Abate de Reses 
EM 1969 foram abatidos 5.449 bovinos, 2.736 suinos, 
2.307 ovinos e 3 caprinos, sendo a produgao resul
tante avaliada em Cr$ 2,7 milh6es. Tanto em volume 
quanta em valor, as maiores parcelas da produgao 
correspondiam a carne verde de bovina, com 965 t e 
76,6 % do valor; seguiam-se a salsicharia a granel, 
com 52 t e 6,1%, a banha nao refinada, com 71 t e 
5,0 %, o couro salgado de bovino, 94 t e 2,7%, a carne 
verde de ovino, 39 t e 2,0% e a carne verde de suino, , 
com 33 t e 1,6%. 

• Produ~oo Extrativa Vegetal 
EM 1971 a uroducao consistiu em 160 t de erva-mate, 
no valor de Cr$ i50,0 milhares, e 51.000 m• de lenha, 
valendo Cr$ 459,0 milhares. 

• Pecu6ria 
A PECUARIA de grande porte e totalmente dirigida no 
sentido da produgao de leite, adquirida, em sua qua
se totalidade, pela usina pasteurizadora CORLAC. 

A maior parte do rebanho se comp6e de animais 
de ragas comuns com reduzida participagao de re
produtores holandeses e indianos. 

A criagao de suinos apresenta-se em escala cres
cente, constituindo sua contribuigao para o rebanho 
do Municipio a de maior importancia . 

Pelo Censo Agropecuario de 1970, o efetivo bo
vino constituia-se de 6.602 cabegas e o de suinos, 
11.199 . 

Quanto as demais especies, em 1969, era de 
3.602 eqtiinos, 392 muares, 666 ovinos e 123 caprinos. 

0 plantel avicola, apurado pelo referido Censo, 
compunha-se de 49.246 galinaceos. 

A prcdugao de origem animal, elevou-se a 
1.612 . 388 litros de leite (Cr$ 677,2 milhares) ; 12 t 
de manteiga (Cr$ 40,6 milhares) ; 90 t de queijo 
(Cr$ 360,4 milhares) e 436.000 duzias de ovos 
(Cr$ 610,4 milhares ) . 

• Agricultura 
SEGUNDo ainda o Censo Agropecuario de 1970, exis
tiam 1 . 127 estabelecimen tos rurais com 3 . 449 pes
soas. Era de 14 o numero de tratores no Municipio. 

A agricultura e diversificada. Em 1969, numa 
area cultivada de 4 . 056 hectares, verificou-se uma 
produgao avaliada em Cr$ 2,2 milh6es, segundo de
monstrativo a seguir: 
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VALOR DA 

FRODUTOS AREA PRODUQAO 

AGRfCOLAS (ha) 
Absoluto 

(Cr$ 1 000) 

Batata-inglesa . ..... _ . ... 825 1 179 
J.VIJ!ho .... ·-·- ····· ····· 1 700 306 
Trigo .. . . · -·-· .. . .... . .. 350 196 
Uva .. . .......... .. ..... 138 185 
Cevada ... ... ... . .. ... .. 360 101 
Outros . . ........ . .... . . . 262 

TOTAL . ......... _ . . 2 229 

AGRICUL TURA 

Valor da producoo-1969 

- Bo to to -ingleso 

I 'H Tr igo 

D Outros 

1111111!1 Milho 

i:::::::::::j Uva 

Relativo 
(%) 

52,9 
13,8 
8,8 
8,3 
4,5 

11,7 

100,0 

Ha 1 agronomo em atividade no Municipio. 

• Comercio e Bancos 
0 MOVIMENTO comercial comportava, em 1972, 2 es
tabelecimentos atacadistas, 180 varejistas e 1 misto, 
alem de 1 cooperativa de consumo. As transar;6es 
comerciais se estendiam a varias prar;as do Pais. Em 
1971, o movimento de exportar;ao subiu a Cr$ 22,3 
milh6es, assim discriminado : 
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MERCADORIAS E 
DESTINO 

Calyados (1 000 pares) .. ...... . . ... . . . . 
Sao Paulo ... . . . .. . ..... .. .. .. . .. . 
Guanabara .. . . . . . .... .. .. . .... . . . . 
Minas Gerais . . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . 
Porto Alegre . .. .... . . . . .. . . ..... . . 
Outros Estados . ... .. . ... ... .. . . .. . 

Produtos alimentares (t) ...... .. ... .. . . . 
Porto Alegre ....... . ............ . . 

Outras mercadorias ... . ... . .. . . . . . . .. . . 

EXPORTAQAO 

Quantidade 

1 070 
500 
300 
120 
90 
60 

120 
120 

Valor 
(Cr$ 1 000) 

12 900 
5 700 
3 600 
1 500 
1 200 

900 

3 000 
3 000 

6 430 

Funcionavam, em 1972, agencias dos bancos do 
Brasil, do Estado do Rio Grande do Sul e Industrial 
e Comercial do Sul . 

• Presta~iio de Servi~os 

DENTRE os 89 estabelecimentos de prestagao de ser
vigos, em 1971, 10 eram restaurantes, 30 bares e bo
tequins, 6 sal6es de cabeleireiros para senboras, 6 
de barbeiros, 2 boates, 15 botei.s e 3 pens6es. 

• Meios de Transportes 

GRAMADO, em 1971, era servido pelas rodovias esta
duais, RS-20 e RS-23 - esta asfaltada, e por varias 
estradas m unicipais. 

Ha uma empresa de 6nibus, com 2 linhas, sendo 
uma intermunicipal. Duas outras empresas, com as 
sedes em Canela e Taquara, estabelecem comuni
cag6es entre Gramado e municipios vizinbos. 

o acesso as capitais do Pais e do Estado e cida
des pr6ximas gasta, em media, por via terrestre: 
Brasilia, via Sao Paulo, 50 boras ; Rio de Janeiro-GB, 
30 boras ; Porto Alegre, via Taquara, 2 boras ; Ca
nela, 10 minutos; Caxias do Sul, 2 boras ; Nova Pe
tr6polis, 1 bora ; Tres Coroas, 20 minutos; Taquara, 
40 minutos ; Sao Leopolda, 2 boras e 15 minutos; e 
Dais Irmaos, 1 bora e 50 minutos. 

Estavam registrados na Prefeitura Municipal, 
em 1971, 402 autom6veis e jipes, 9 6nibus, 164 cami
nb6es, 27 "pick-ups" ou furg6es , 227 camionetas e 
32 outros veiculos. 
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Trecho da RS-23, nas proximidades da Gidade 
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• Comunicaqoes 
ATE 1971, a Companhia Rio-Grandense de Telecomu
nicac;6es havia instalado 52 aparelhos telef6nicos. 
A Empresa Brasileira de Correios e TelE'igrafos man
tern na Cidade uma agi'mcia postal-telegrafica. 

Podem ser acompanhados no Municipio os pro
gramas dos canais 5-TV Piratini, 10-TV Difusora e 
12-TV Gaucha . 

ASPECTOS 
SOCIAlS 

• Urbanizaqao 
GRAMADo, a Suic;a Brasileira, segundo Assis Brasil, 
e hoje, com muita propriedade, conhecido como 
Jardim das Hortensias. Delineado segundo plano 
da Secretaria de Obras Publicas, de novembro a 
margo transforma-se realmente em verdadeiro jar
dim, com vias publicas floridas de horti'msias. 

A Cidade compreende 1 avenida, 120 ruas, 4 pra
c;as, 1 jardim e 3 parques ; ha 12 logradouros pavi
mentados, 100 dotados de iluminac;ao domiciliar, 100 
servidos pela rede de abastecimento de agua e 15 
arborizados. Consideram-se principiais: Avenida 
Borges de Medeiros, com canteiro central, ruas Cel. 
Diniz, Garibaldi, Sao Pedro, Cel. Joao Correa e pra
c;as Joao Leopolda Lied e Major Nicoletti. Ha cerca 
de 650 focos de iluminac;ao publica. 

As construc;6es obedecem, de urn modo geral, aos 
modelos dos paises de origem dos imigrantes. Sobe 
a 2.800 o nli.mero de predios em todo o Municipio, 
sendo 990 no Distrito-sede. 

Vista parcial d.a Cidade 



A bela decora.;ao d e hortensias, uma constante na paisagem 
de Gramado 

A Cidade e servida pela rede subterranea hi
draulica da Companhia Rio-Grandense de Sanea
mento, localizada na cidade de Canela. Essa rede 
mede 36.071 m, com encanamentos de bitolas entre 
60 e 250 mm, possuindo 1.244 ligag6es no Municipio. 

A energia domiciliar e fornecida na voltagem 
de 220 e frequencia de 50 c/ s. Sobe a 1.812 o numero 
de ligag6es eletricas . 

Segundo o Censo Demografico de 1970, foram 
cadastrados 3.084 domicilios, dos quais 511 vagos e 
fechados . Dos ocupados, 1.583 situavam-se na area 
rural. 

• Assistencia Medico-Hospitalar 
FUNCIONAVAM, em 1971, dois hospitais, com urn total 
de 72 leitos: Hospital de Caridade Santa Terezinha, 
com 34, e Hospital Arcanjo Sao Miguel, com 38, am
bos de clinica geral. 

0 Municipio disp6e de 1 posto de saude, 1 cen
tro de puericultura e 2 farmacias e drogarias. Ha 
6 medicos, 5 dentistas, 4 farmaceuticos e 5 enfer
meiros. 

• Assistencia Social 
Os SERVIgos assistenciais acham-se a cargo da Asso
cia<;ao de Assistencia e Caridade, de amparo aos 
necessitados, e do Orfanato Santissima Trindade, 
para crian<;as . 
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• Religiiio 
HA. no Municipio predominancia de templos cato
licos: a Matriz de Sao Pedro e 14 capelaso Contam-se 
7 templos da Comunidade Evangelica de Gramado, 
1 da Comunidade Evangelica Luterana e 1 da Igre
j a Metodistao 

ASPECTOS 
CULTURAIS 

• Ensino Primario 
EM 1964, por ocasiao do Censo Escolar, Gramado so
bressaia pelo elevado indice de escolaridade da 
populagaq em idade e.scolar, 81,4% em todo o Muni
cipio e 84,8% nas areas urbana e suburbanao Taxa 
bastante alta, se comparada, a epoca, com a do Es
tado, de 77,8% e a de todo o Pais, de 66,1%0 

Em 1972 funcionavam 45 unidades escolares do 
ensino primario comum, com 108 professores e 20287 
alunos matriculados 0 

• Ensino Supletivo 
No MESMo ano, 15 unidades escolares, com 20 pro
fessores, proporcionavam ensino supletivo a 400 alu
noso 

• Ensino Medio 
FUNCIONARAM, ainda em 1972, os educandarios: Cole
gio Estadual de Gramado, com os cursos ginasial e 
cientifico, 89 professores e 1.014 alunos; e Escola 
Tecnica de Comercio Visconde de Maua (curso tec
nico-comercial), com 8 professores e 92 alunoso 

• Outros Cursos 
HA. uma escola de datilografia, com 1 professor e 23 
alunoso 

• Outros Aspectos Culturais 
0 CENTRO de Tradig6es Gauchas Manotago, de cunho 
cultural, nossuia 280 associados ; recreativas e espor
tivas sao a Sociedade Recreio Gramadense, fundada 
em 1913, com 750 socios, e o Clube Cultural e Espor
tivo Minuano, com 600; exclusivamente esportivos, 
ha o Centro Esportivo Gramadense, com 280 socios 
e o Gramado Tenis Clube, com 7000 

0 Cine Embaixador disp6e de 600 lugares. 
Cabe mencionar ainda a existencia de uma li

vraria e uma tipografia. 
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• Festividades 
CoMEMORA-SE anualmente, a 29 de junho, o dia de 
Sao Pedro, Padroeiro da Paroquia. No calendario 
turistico figuram a Festa das Hort€msias, realizada 
bienalmente, e a Feira Nacional de Artesan ato, anu
almente. A ultima, em maio de 1972, contou com a 
participac;ao de expositores de outros municipios, es
tados e paises, obtendo expressive exito. 

ASPECTOS ADMINISTRA TIVOS 
E POLiTICOS 

ENTRE ou tras repartic;6es, funciona no Municipio a 
Agencia de Coleta da Fundac;ao IBGE, com juris
dic;ao sabre os municipios de Cambara do Sul, Ca
nela, Nova Petr6polis e Sao Francisco de Paula . 

• Finan~as 
EM 1971, a receita arrecadada, em milh6es de cru
zeiros, foi a seguinte: pela Uniao, 2,9 ; Estado, 3,5 
(3,4 a tributaria) e pelo Municipio, 1,8 . 

A des pes a municipal alcanc;ou Cr$ 1,9 milhao . 
0 orc;amento municipal para 1972 previa receita 

de Cr$ 1.970,0 m ilhares (Cr$ 483,0 milhares de renda 
tributaria) e fixava igual despesa . 

FINAN(:AS PUBLICAS 
Receita arrecadada -1971 

• Representa~ao Politico 
A CAMARA Municipal, em 1971, se compunha de 7 ve
readores . Inscritos, ate julho de 1972, 6.889 eleitores. 
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FONTES 

AS INFORMA<;:oES dlvulgadas neste trabalho foram, na sua 
maloria, fornecldas peJo Agente de Coleta da Funda~iio IBGE, 
Joii.o Pedro Ludwig. 

Utllizados tambem dados dos arqulvos de documentac;ii.o 
municipal da Funda<;iio, da Prefeitura Municipal e do Con
selho Municipal de Turismo de Gramado; do jornal 0 G!obo; 
das revlstas Quatro Rodas - edi~ii.o especial de turlsmo-SUL e 
Touring n.o 371/1972; e de diversos 6rgiios do sistema estatistico 
naclonal. 

ESTA publlca~li.o faz parte da serle de monograflas municipals 
organizada pelo Departamento de Divulga<;ii.o Estatlstlca da 
FundaGiio IBGE. A nota introdut6rla, sobre aspectos da evo
lu<;ao hist6rica do Municipio, corresponde a uma tentativa 
visando a sintetizar, com adequada slstematizaGiiO, elementos 
esparsos em diferentes documentos. Ocorrem, em alguns ca
sos, divergencias de opiniao, comuns em assuntos dessa natu
reza, nao sendo raros os equivocos e contradi<;6es veriflcados 
nas pr6prias fontes de pesquisa. Por isso, a Fundac;iio acolheria 
com o maior interesse qualquer colaborac;ii.o, especialmente de 
historiadores e ge6grafos. 

Acabou-se de imprimir aos vinte e oito dias do mes de 
j1Llho de mil novecentos e setenta e tres, nas 0/teinas 

do Servi90 Grajico da Funda9do IBGE - 7194 
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