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COLE9AO DE MONOGRAFIAS N.• j:l-8' $ '? '( 

RIO GRANDE DO SUL 

ASPECTOS FfSICOS e Area: 2.663 km2 ; altitude da sede: 39 m; 
temperaturas em "C: maxima, 37,2; minima, 1 negativo; 
precipita<;iio pluviometrica anual, 1.310 mm (1973). 

POPULA9AO RESIDENTE e 18.210 habitantes (Censo Demo
grcijico de 1970); densidade demogrd/ica: 6,84 habitantes 
par quilometro quadrado. 

ASPECTOS ECON6MICOS e 23 estabelecimentos industriais, 8 
do comercio atacadista, 160 do vareiista e 119 de prestat;iio 
de servit;os; 919 estabelecimentos rurais (Censo Agrope
cucirio de 1970); 2 agencias bancarias. 

ASPECTOS CULTURAIS " 48 unidades escolares de ensino pri
mcirio comum, 2 de ensino supletivo, 3 estabelecimentos de 
ensino media; 1 biblioteca, 1 livraria, 2 tipografias, 1 iornal; 
1 cinema; 1 associat;iio cultural e 7 esportivo-recreativas. 

ASPECTOS URBANOS • 31 ruas, 4 avenidas, 3 pracas, 2.219 
pn§dios, 1.413 ligacoes eltitricas domiciliares, 30 aparelhos 
telef6nicos, 3 hoteis, 2 pensoes, 8 restaurantes, 45 bares 
e botequins. 

ASSIST£NCIA MEDICA • 1 hospital com 42 leitos, 1 posto de 
saude; 4 medicos, 6 dentistas, 3 tarmaceuticos, 4 enter
mei7·os}· 3 jarmdcias e drogarias. 

l'EiCULOS REGISTRADOS e (na Prejeitura Municipal em 
1973) - 544 autom6veis e iipes, 6 6nibus, 236 caminhoes, 264 
camionetas, 197 turgoes e 40 veiculos niio especificados. 

OR<;:AMENTO MUNICIPAL PARA 1974 e (milhoes de cruzei
ros) - receita prevista e despesa tixada: 3,3. 

REPRESENTA(:AO POLiTICA e 9 vereaclores. 
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ASPECTOS HIST6RICOS 

"A ciDADE foi iniciada no ano de 1803, por Manuel 
Jeronimo, provavelmente Manuel Jeronimo de Sou
sa, avo do Barao de Maua. Em 1812, o terreno sobre 
o qual esta edificada, foi doado a Nossa Senhora 
da Grac;a, por Manuel de Sousa Gusmao e sua espo
sa, D. Maria Pereira das Neves. 0 movimento de 
doagao deu-se expontaneamente, sendo que o ter
reno era de criac;ao de gada." 

"Diz a tradic;ao que, algum tempo antes da 
fundac;ao do povoado, entre os habitantes de desta
que , deu-se certa divergencia quanto ao lugar em 
que, definitivamente, deveria ser fundada a povoa
c;ao. Opinavam alguns que fosse a margem direita 
do arroio "Grande", outros a margem esquerda, no 
lugar em que hoje se demora a cidade. A contenda 
foi vencida pelos partidarios da margem esquerda, 
que assim procederam: a distancia de 7 quilometros, 
mais ou menos, mandaram construir urn rancho, com 
paredes de pau-a-pique, o qual, sendo cuidadosa
mente colocado sabre quatro rodas, a noite, puxado 
por bois, foi conduzido ao local em que mais tarde 
deveria ser construida a igreja Matriz, e ai cravado. 
Os habitantes da margem direita, que ja haviam 
comec;ado as obras de uma igreja de material, templo 
que nao foi terminado e do qual ainda existem as 
ruinas, foram surpreendidos, ao amanhecer, pelo 
alegre repicar dos sinos, anunciando que, na mar
gem esquerda, urn padre, de antemao prevenido, 
dizia a primeira missa , no curato de Nossa Senhora 
da Grac;a d~ Arroio Grande." 

"A cap.ela de Nossa Senhora da Grac;a de Arroio 
Grande foi constituida por provisao de 14 de de
zembro de 1815 e confirmada por D. Joiio VI, a 
15 de abril de 1821." 

Durante a Revoluc;ao Farroupilha o territ6rio 
de Arroio Grande foi palco de grandes lhltas, nas 
quais tomaram parte, entre outros , Joao da Silva 
Tavares, pertencente as forc;as imperiais, que der
rotou o farrapo Manuel Antunes de Porciuncula e 
que mais tarde foi vencido por David Canabarro, 
famoso chefe farroupilha . 

Formac;iio Administrativa 
0 DISTRITo foi criado pela Resoluc;ao Regia datada 
de 31 de janeiro de 1812 e pela Lei provincial 
n.0 54, de 26 de maio de 1846. 0 Municipio o foi 
pela Lei provincial n.0 843, de 24 de margo de 1873, 
com territ6rio desmembrado do de Jaguarao e ins
talado a 22 de dezembro do mesmo ano. 

Por efeito do Ato n° 590, de 5 de dezembro de 
1890, concederam-se foros de cidade a sede munici
pal, com o nome de Federac;io. 
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PTejeitura Municipal e Bibli at eca P1i blica 

0 Municipio teve sua primitiva denomina<;ao de 
Arroio Grande restabelecida pelo Ato de 6 de julho 
de 1891. 

Na Divisao Administrativa de 1911, Arroio Gran
de comp6e-se dos distritos da sede e de Santa Isa
bel dos Canudos. No Recenseamento Geral de 1920, 
aparece integrado pelos de Arroio Grande, Esta<;iio 
de Piratini e Bretanhas. Ja em 1933, esta cons~itui
do de Arroio Grande, Esta<;iio de Piratin:, Costa do 
A.rroio Grande, 4.o e 5.0 Distritos. 

Nas divis6es territoriais de 1936 e 1937, os dis
tritos de Arroio Grande, Costa do Arroio Grande, 
Paraiso, Santa Isabel e Chasqueiro, fazem parte do 
Municipio, sendo que no quadro anexo ao Decreta 
estadual n.0 7.199, de 31 de mar<;o de 1938, as sedes 
dos tres ultimos nao tem categoria de vila. 

Em face do Decreta estadual n.0 7.643, de 28 de 
dezembro de 1938, confirmado pelo de n.0 7.842, de 
30 de junho de 1939, o distrito-sede adquiriu parte do 
territ6rio de Olimpo (ex-Paraiso) e de Santa Isabel, 
ficando o Municipio constituido dos distritos de 
Arroio Grande (subdividido em 3 zonas: Arroio 
Grande, Costa do Arroio Grande e Chasqueiro; 
e dos de Olimpo e Santa Isabel. 

Par efeito do Decreta-Lei estadual n .0 720, de 
29 de dezembro de 1944, o distrito-sede obteve parte 
do territ6rio do distrito de Olimpo; permanece en
tretanto o Municipio integrado pelos mesmos distri
tos, sofrendo altera<;iio toponimica apenas o de 
Santa Isabel, que passou a denominar-se A<;oriano. 

Em 1950, Arroio Grande e formado do distrito
sede, A<;oriano e Olimpo. 
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A Lei n.0 125, de 14 de novembro de 1952, alterou 
a denominac;ao do distrito de Ac;oriano para Santa 
Isabel do Sul. 

A Lei estadual n .0 3.735, de 31 de abril de 1959, 
anexou o distrito de Olimpo ao novo Municipio de 
Pedro Osorio. 

No Censo de 1960, o Municipio se compunha dos 
distritos de Arroio Grande e Santa Isabel do Sul. 

Em virtude da Lei estadual n .0 441, de 25 de 
julho de 1961 , foram criados os distritos de Maua e 
Pedreiras, passando o Municipio a figurar com Ar
roio Grande (sede), Maua, Pedreiras e Santa Isabel 
do Sul, situac;ao que permanece . 

Forma~oo Judiciaria 
PRIMITIVAMENTE Arroio Grande era termo da Co
marca de Jaguarao. Atualmente e Comarca de 1a 
entrancia. 

0 Poder Judiciario e constituido de uma vara 
onde funciona m 1 juiz, 1 promotor e 1 pretor. Atuam 
no foro 23 advogados. 

ASPECTOS FfSICOS 

0 MuNiciPIO fica situado na parte meridional do 
Estado, demarcado pelos de Pedro Osorio, Pelotas, 
Jaguarao, Rio Grande, Erval e pela Lagoa Mirim. 

0 seu territorio, que compreende uma area de 
2.663 km", e bastante ondulado para o norte e oeste, 
principalmente ate 25 km da Lagoa Mirim. 

A superficie fortemente acidentada para oeste 
e norte, e cortada por ligeiras ramifica<;;6es da serra 
do Erval, sendo que a parte leste da costa da Lagoa 
Mirim, forma uma bela, fertil e vasta planicie. 

A regiao denominada Pedreira, que Sf!) estende 
na zona do arroio Parapo, das nascentes ate a me
tade do seu curso, mais ou m enos, e riquissima em 
calcaria. Nas var.zeas, prepondera o elemento argilo
silicoso, com regular proporc;;ao de humos e, na 
zona da costa da Lagoa Mirim, o terreno e de alu
viao. 

0 territorio do Municipio esta servido por uma 
rede hidrografica, pertencente a Bacia da Lagoa 
Mirim, que o torna fertil , proporcionando grande 
desenvolvimento a rizicultura. Este sistema conta 
com a Lagoa Mirim, limite com o Municipio de 
Rio Grande, desde a foz do arroio Bret anhas ate 
a desembocadura do canal de Sao Gonc;alo, no lugar 
denominado Sangradouro; francamente na vega vel, 
por ela e feito o transp :; rte de mercadorias, ate o 
porto no arroio Grande, a 4 leguas da cidade. 
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0 canal ou rio de Sao Gonc;alo, faz limite com 
o Municipio de Rio Grande, desde o Sangradouro 
ate a foz do rio Piratini. Na sua margem esquerda 
esta situada a lagoa Formosa, com um volume de 
agua apreciavel , servindo para a irrigac;ao da cul
tura de arroz. 0 rio ou canal de Sao Gonc;alo 
oferece a particularidade original de, nas cheias, 
correr para o Norte, e, na vasante, para o Sul. 0 
arroio Grande banha a cidade, na margem esquer
da, indo lan<;ar-se na Lagoa Mirim, no lugar cha
mado Ponta Alegre, onde existe um farol. :E nave
gavel ate o porto para desembarque de mercadorias, 
proximo a cidade. A mais ou menos 10 km da sua 
roz, descreve uma curva caprichosa, tomando a 
direc;ao Sul e depois a Norte, formando duas pontas, 
ao entrar na Lagoa Mirim: Pontal e Capao da 
Areia. 

Arroio Parapo - antigo Palmas - lanc;a as 
suas aguas na Lagoa Mirim. 

Navegavel em pequena parte do seu curso e com 
um porto, o Rio Piratini, linha limitrofe com o 
Municipio de Pelotas, e notavel na historia politica 
do Rio Grande do Sul. Desemboca no canal de Sao 
Gonc;alo. 

Alem dos cursos-d'agua citados, encontram-se, 
ainda, os arroios Bretanhas, Teapui, Chasqueiro, 
Arambare e outros. Uns servem de divisas naturais 
com as comunas confrontantes, outros banham o 
interior do Municipio. 

0 relevo do solo apresenta, a Leste, uma extensa 
planicie de recente formac;ao geog€mica, enquanto 
a Oeste, e constituido por terras elevadas, 
ramificac;6es que se desprendem da serra do Erval. 
A estrada geral Pelotas - Jaguarao, que corta o Mu
nicipio, no sentido norte-sui, mais ou menos ao 
meio, constitui a linha divisoria entre a planicie e 
o planalto montanhoso. Assim, o macic;o toma as 
denominac;6es locais de serra da Maria da Cunha, 
(onde se localizam as jazidas de calcario exploradas 
pela Companhia Portland Gaucha), Maua, das Aspe
rezas, de Lage, da Bocanha e outras, todas cober
tas de intensa vegetac;ao e semeadas de apraziveis 
recantos residenciais. 

0 clima proprio da regiao teve, em 1973, tempera
turas entre maxima de 37,2°C e minima de 10 negati
vo. No mesmo ano, a precipita<;ao pluviometrica foi 
de 1.310 mm sendo os meses de junho a setembro, 
o periodo mais chuvoso. 

A cidade, localizada a margem esquerda do ar
roio Grande, esta a 39 metros de altitude, definida 
pelas coordenadas geograficas de 32014'21" de lati
tude Sui e 53°08'12" de longitude W. Gr. Dista, da 
Capital , 301 km, rumo ONO. 

5 



ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

A POPULA<;AO e quase toda de descend€mcia Jysa , 
com caract eres tipicamente brasileiros em suas tra
di<;oes, usos e costumes. 

De acordo com os dados do Censo Demogratico 
de 1970 e determinando uma den sidade de 6,84 habi
tantes por quil6metro quadrado, a popula<;ao resi
dente- 18.210 ha bitantes, estava assim constituida: 

MUNICiPIO E DTSTlUTOS 

Munici pio . 
Arroio Grande .. 
Maua .. 
]Jedreiras . . 
Santa Isabel do Sui. .. 

POPULA<;;AO RESIDENTE 

Total 

18 210 
13 090 

979 
1 317 
2 824 

Urbana 

9 11 2 
8 291 

59 
245 
517 

Rural 

9 098 
4 799 

920 
1 072 
2 307 

Com rela<;ao ao sexo, a popula <;ao se distribuia, 
por grupos de idade, conforme quadro a seguir : 

POPULA<;;AO H.ESIDE:--JTE 
GRUPOS DE IDADE 

Total Homens r-.Iulheres 

TO TAL 18 21 0 9 527 8 683 
De 0 a 4 anos .. 2 l5D 1 094 l 065 
De 5 a 9 anos 2 242 l 142 1 100 
De 10 a 14 anos .. 2 19 1 1 137 1 054 
De 15 a 19 a nos .. 1 986 1 009 977 
De 20 a 24 a nos .. 1 G39 826 813 
De 25 a 29 a nos .. I 3:)3 718 635 
De 30 a 34 a nos .. 1 236 668 568 
De 35 a 39 a nos .. I 130 603 527 
De 40 a 49 a nos .. 1 813 1 027 786 
De .~0 a 59 a nos .. 1 258 698 560 
De GO a 69 a nos .. 692 370 322 
De 70 anos e mais .. 482 220 262 
Ida de ignorada . 29 15 14 

Para a totalidade do Municipio, observa-se 
ligeira predomin ancia - 4,6%, da populagao mas
culina. 
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POPULACAO 

Popula~ao residente por grupos de ida de 

1970 

ldode ionorada 

H ABIT ANTE S 

Movimento da Populac;iio 
EM 1973, nasceram 292 crianqas (5 natimortos) . 
Registradas no ano, mas nascidas em anos anterio
res, 242 . Foram anotados 119 casamentos e 128 
6bitos (25 de menores de 1 anol. 

ASPECTOS ECON6MICOS 

C en so Agropecuario 
FoRAM recenseados em 1970, numa area de 219.830 
ha, 919 estabelecimentos rurais, onde trabalhavam 
3.823 pessoas . 

Em 726, ocupando area de 194.901 ha, eram os 
proprietarios os responsa veis pe~os estabelecimentos; 
em 156 (20.267 hal, os arrendatarios; em 3 (2.008 
hal era utilizado o sistema de parceria ; e em 34 
(2.654 haJ , por ocupantes. 

Com referencia as lavouras, a area total utili
zada em 772 estabelecimentos. era de 19.752 ha, 
cabendo as culturas temporarias 19.492 ha e as per
manentes 260 ha. 
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Por estabelecimento, verificou-se que em 220 
existiam 474 tratores, e que os 121.547 bovinos apu
rados estavam distribuidos em 830; os 3.638 suinos, 
em 599: e as 23.184 aves. (galinhas), em 689. 

Pecuaria 
A POPULAgii.o pecuana no Municipio esta se desen
volvendo consideravelmente, pelo continuo aprimo
ramento do rebanho, atraves da importagao de re
produtores selecionados. 

0 SECOF A, 6rgao da Inspetoria Veterinaria da 
Secretaria de Agricultura, orienta e da assist€mcia aos 
criadores. que contam, ainda, com os servigos. tec
nicos e a especializagao de 3 veterinarios. 

Sao preferentemente criadas as ragas hereford, 
charolesa e aberdeen-angus com as seguintes fina
lidades: corte, 67%; revenda, 30% e produgao de 
leite, 3%. 

Em 1970, excetuando-se os bovinos. e suinos, 
apurados pelo Censo Agropecuario, as demais espe
cies apresentaram os seguintes dados: 296.280 cabe
gas de ovinos, 6.200 de eqiiinos, 250 de caprinos e 
100 de muares . 

Os produtos de origem animal somaram cerca de 
Cr$ 3,5 milh6es, referentes a 2,5 toneladas de man
teiga, 1,7 tonelada de queijo, 1.695 .000 litros. de leite, 
300.000 duzias de ovos, 1,5 tonelada de mel e cera 
de abelha e 622,2 toneladas de la. 

Normalmente realiza-se em novembro, exposi
gao pecuaria. Na ultima, houve 40 expositores que 
apresentaram reprodutores das seguintes ragas: bo
vinos - hereford, polled-hereford, aberdeen-angus, 
charolesa e Santa Gertrudes; ovinos - merino 
australiano, ideal, corriedale, romney marsh. Com
pareceram a mostra cerca de 3.000 pessoas. 

Agricultura 
A AGRICULTURA vern se aprimorando gradativamente 
com destaque da rizicultura, cujo desenvolvimento 
encontra no Municipio, o solo apropriado. Do mesmo 
modo, vern sendo intensificada a plantagao do trigo, 
do soja .e, como cultura nova, o sorgo (milho-zabur
ro). 

Os agricultores contam com a as.sistencia de 6 
agr6nomos, 1 dos quais residente, mantido pelo 
Instituto Rio-Grandense do Arroz que, em colabora
gao com o Posto de Agronomia Regional da Secre
taria de Agricultura e do Departamento do Fomento 
Agropecuario e Industrial da Prefeitura, dao amparo 
e ajuda necessaria para o desenvolvimento da lavou
ra local. 

Em 1973, a produgao agricola do Municipio 
totalizou Cr$ 49,6 milh6es. 
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A tabela a seguir especifica as culturas de 
maiores rendimentos: 

VALOR DA 
PlWDUQAO 

PlWDUTOS AGHicOLAS 

Ab<oluto -~ 1\,elativo 
(Cr$ 1 000) (%) 

Arroz .... . .. . . . .... .. .. ..... . .. . . 
Soja .................. . . . . . 
Milho ............ . . .. . . . . . . ... . 
Outros (20 produtos) ...... .. . .... . . 

TOTAl. .. .. .......... ... .. . 

43 622 
3 234 
1 155 
1 574 

4 ~ 585 

88,0 
6,5 
2,:3 
3,2 

100,0 

AGRICULTURA 
Valor da produfao-1973 

B Arroz ~ Outros 

Industria 
DISTRITO Industrial - Atraves da Lei n .0 819 de 
6 de junho de 1973, foi criado o Distrito Industrial 
de Arroio Grande. Alem da total isen<;ao tributaria 
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• 
' 

1 - Ginasio Estadual de Arroio Grande 

2 - Empresa Agro-lndustrial Ltda. (AGRIL) 

3 - Associac;ao Atl<Wca do Banco do Brasil 

4 - Escola Normal 20 de Setembro 

5 - Banco do Brasil 

6 - Liga Open3ria Arroio-Grandense 

7 - Delegacia de Polfcia 

8 - Cohlgio 20 de Setembro 

9 - Estac;ao Rodoviaria 

~0 - Posto de Assistencia Medico-Sanitaria 

PLANTA DO CEINTRO DA CIDADE 

,., 

11 - lgreja Episcopal do Brasil 

12 - Empresa de Correios e Tehlgrafos 

13 - Sindicato Rural 

14 - Companhia Estadual de Energia Eletrica (CEEE) 

15 - Prefeitura Municipal 

16 - Biblioteca Publica Municipal e Camara de VereadO"'es 

17 - Clube do Comercio 

18 - Banco do Estado do Rio Grande do Sui 

19 - Matriz de Nossa Senhora das Grac;as 

20 - Veterinaria 

21 - Exatoria Estadual 

.... , 

•, 

.. 



par prazo que ira de 15 a 30 anos, a Municipalidade 
oferece terras para a instala((ao de industrias sem 
similares au servi((os de neg6cios em geral, de real 
interesse para a comunidade. 

Com isto a industria do Municipio tomou novo 
impulso registrando, em 1972, a exist€mcia de 23 
fabricas , as quais ocuparam 120 operarios e atingi
ram urn valor de produ((ao de Cr$ 14,5 milh6es. 

Sobressairam as industrias de produtos alimen
tares com 15 firmas , 103 operarios e Cr$ 14,2 milh6es. 
0 beneficiamento do arroz, com 9 estabelecimentos, 
avultou com 93,7 % do valor total das industrias e 
59,7 % em relaQao ao nlimero de pessoas ocupadas. 
Em destaque a firma Comercial Tecnica Exportadora 
e Importadora-Cotexi S.A., seguida da AGRIL-Em
presa Agro-Industrial Ltda. 

Ainda na pauta dos produtos alimentares, as 
carnes verdes e artigos de padaria . 

0 Municipio conta tambem com 2 estabeleci
mentos de artefatos de cimento, 1 de extra((ao de 
pedras e 5 olarias . 
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Valor do produ~ao-1972 

- Produtos alimentores 
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Aoote de Reses 
EIII 1913 0 abate alcangou OS segu':ntes nu:-r_e::'o)S: 
ES?ECIES GAB3QAS 
Bo\ inos 
Subos 
OYinos 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.::!46 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.::!98 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~3 .S77 

Produc;oo Extrativa Vegetal 
FOF.AM produzidos, em 1973, 16.500 rr.' de _en_u, r_o 
vall)r d2 Cr$ 132,0 milhares e 123 ton£-ladas 0.-= )[.lha 
de Santa Fe, valendo Cr$ 18,4 milhares. 

Co'11ercio e Bancos 
Dm 168 estabelecimentos comerciaiE exis-;en.tes r_o 
Mu:-Jidpio, 8 eram atacadistas (bebidas, lLs , c:ml"os 
e p-?les 1 e 150 varejistas. 

BancJ dJ Bnsil 



Em 1973, foram exportados arroz beneficiado e 
em casca, soja, trigo e sorgo, alem de Hi em brut•), 
couros e peles secas, bov inos e ovinos em pe. 

Ha dua.s agencias bancarias: do Brasil e oo 
Estado do Rio Grande do Sui. 

Prestaq6o de Servi~os 
EAVIA, a inda em 1973, 118 estabelecimentos de preo.
ta\;ii.O de servigos dos quais, 8 restaurantes, 45 bar~s 
e botequins , 13 barbeiros, 9 cabeleireiros, e os 
hoteis Pindorama, Branco, Novo Hotel e 2 pens6es 
que, em conjunto, totalizavam 9 apartam entos e W 
quartos. 

T ransportes 
A VrAgi\o Ferrea do Rio Grande do Sui, perteneen-:;e 
a Rede Ferroviaria Federal, serve ao Municip.o 
atraves do Sub-Ramal de Jaguarii.o (Basilio-Jagua 
rii.o) , com estagii.o em Ayrosa GalvE.o e as paradas de 
Visconde de Maua e Her~ulano de Freitas . 

Arroio Grande e servido ainda pe1as seguint,;s 
rodovias: BR-116, totalmente asfaltada, liga a sede 
municipal a Capital Estadual ; RS-9, RS-87 , RS-~8 
e varias mt::nicipais. 

A.s empresas Expresso Frederes S.A. e Emp.re;:;a 
Rainha do 3ul fazem as ligag6es de Arroio Grande 
com outras localidades. 

Ponte ATToio Grande na BR-116 



RODOV IA ESTADUAL 

FERROVIA 

CAMPO DE POUSO ~ 
LIMITE INTERNACIONAL 

0 tempo de percurso com as capitais federal e 
estadual e cidades limitrofes e o seguinte: Pelotas, 
2 horas ; Rio Grande, 3 horas; Jaguartio, 1 hora; 
E1·val, 1 hora; Pedro Osorio, 1 hora e 10 minutos; 
Porto Alegre, 5 horas e 30 minutos e Brasilia-DF, 
43 horas e 30 minutos. 

Estavam registrados na Prefeitura, em 1973, 544 
autom6veis e jipes, 6 6nibus, 236 caminh6es, 197 
furg6es , 264 camionetas e 40 outros. 

Ha urn campo de pouso, particular, com pista de 
grama, com 800 metros de comprimento por 50 de 
largura. Localiza-se na zona rural do distrito de 
Santa Isabel do Sui, a 79 km da sede. 

Arroio Grande conta, ainda, com urn porto flu
vial situado naquele distrito , aparelhado para 
embarque de pedra calcaria. 

Comunicaf6es 
A COMPANHIA Rio-Grandense de Telecomunicag6es 
fCRTl, com 30 aparelhos telefonicos instalados, 
mantem ligaG6es com a Empresa Brasileira de Tele
comunicaG6es (EMBRATEL). A imagem da TV 
Gaucha, de Porto Alegre , canal-12, tern boa penetra
gao no Municipio. 

A Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, 
possui uma agencia postal-telegrafica, na sede . 
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ASPECTOS SOCIAlS 

Urbanizac;ao 
A CmADE e constituida de 4 avenidas, 31 ruas e 3 
pragas. Desses logradouros 4 sao arborizados; 11 
pavimentados (2 totalmente) ; 35 p.ossuem ilumina
gao domiciliar; 35, abastecimento de agua; e 14, es
goto sanitaria. 

Entre os logradouros citam-se as ruas Dr. 
Dionisio de Magalhaes, D. Pedro II, Visconde de 
Maua, Julio de castilhos, Zeca Maciel, Dr. Monteiro, 
Rui Barbosa e Avenida Nossa Senhora da Graga. 

As margens da Lagoa Mirim, em Ponta Alegre, 
cerca de 38 km da sede municipal, encontra-se a 
Praia Mirim, recanto procurado pelos veranistas. 
Nos arrectores vem-se vestigios de remotas habita
g6es indigenas, como vasilhames, pedras de bolea
deiras e pontas de langas. 

Dos 2.219 prectios existentes, 1.555 estao ligados 
a rede de agua, 73 a de esgoto e 1.413 a de energia 
eletrica Cvoltagem de 220 e frequencia de 50 c/s). 

Os domicilios particulares permanentes, apu
rados pelo Censo de 1970, somavam 4.029, dos quais 
2.110 eram ocupados pelos proprietarios e 682 par 
inquilinos. 

0 sistema de abastecimento de agua possui 1 
adutora, com 250 metros de extensao e 150 mm de 
diametro; 3 estag6es de recalque; 20.111 metros de 
rede com bitolas de 40, 50, 60 e 200 mm, e 3 reser
vat6rios com capacidade de 550 m". 

A rede de esgoto, iniciada em 1972, possui 
atualmente 4.925 metros de extensao. 

Prara Uaneca Maciel 



Ha 3 engenheiros, nao residentes no Municipio, 
e 1 construtor licenciado. Residem , em Arroio Gran
de, 9 engenheiros que dirigem a construc;ao da ro
dovia BR-116. 

Assistencia Medico-Sanitaria 
A SANTA Casa de Misericordia, de clinica geral, pas
sui 42 leitos. 

Funcionam 1 posto de saude; 3 farmacias e 
drogarias. 

Exercem atividades profissionais 4 medicos, 6 
dentistas, 3 farmaceuticos e 4 enfermeiros. 

Assistencia Social 
NA SEDE municipal existem 3 entidades de carater 
filantr6pico: Legiao Brasileira de Assistencia, Rota
ry Club e Casa da Amizade. 

Religiao 
DE ACORDo com o Censo de 1970, a religiao predomi
nante em Arroio Grande e a cat6lica, que agrupa 
16.642 h abitantes Iocais. Os protestantes eram 363 
e os espiritas 375. Existiam, ainda, 141 pessoas 
adeptas de outras religi6es nao discriminadas e 689 
nao possuiam religiao. 

No distrito de Arroio Grande, encontram-se a 
Matriz de Nossa Senhora da Grac;a e as capelas do 
Corac;ao de Maria e Nossa s enhora das Dares; no 
distrito de Santa Isabel do Sui, a cap.ela de Santa 
Isabel e no distrito de Maua, a capela de Santo 
Antonio. 

Para o protestantismo h a 2 templos: Igreja 
Evangelica Pentecostal Cruzada Universal e Igreja 
Episcopal do Brasil (anglicana). 

ASPECTOS CULTURAIS 

Alfabetizaqao 
DA POPULAgli.o residente de 5 anos e mais, o Censo 
Demografico de 1970 registrou a existencia de 10.668 
pessoas alfabetizadas, sendo 5.902 no quadro urbana. 

Por localizat;ao do domicilio, estavam assim 
agrupados: 
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GRUPOS DE IDADE 

TO TAl. . 
De 5 a 9 anos. 
De 10 a 14 anos. 
De 15 a 19 anos . . 
De 20 a 24 a nos .. 
De 2!i a 20 a nos .. 
De 30 a 39 anos . . 
De 40 a 49 anus .. 
De 50 a .59 a nos . . 
De 60 a 69 anos . 
De 70 a nos e mais .. 
lda ~l c ignorarla 

Ensino Primario Geral 

PESSOAS 

Total 

10 668 
875 

1 800 
1 602 
1 278 

977 
1 (IJ7 
1 169 

744 
:3 55 
220 

11 

ALFA13ETIZADAS 

Quadro Quadro 
urbano rural 

5 902 4 766 
477 398 
992 808 
901 701 
1)65 613 
498 479 
919 718 
659 510 
43(i :308 
Hl5 160 
1~4 66 

6 5 

EM 1972, registravam-se 48 unidades escolares do 
ensino primario comum, com 105 professores e 2.258 
alunos matriculados. 

0 ensino supletivo, no mesmo ano, contava com 
2 unidades escolares, 5 professores e 132 alunos. 

Ensino Medio 

0 ENSINo medio era ministrado em 3 estabeleci
mentos: Ginasio Estadual, com 623 alunos e 45 pro
fessores; Escola Normal 20 de Setembro, 119 e 32; e 
Escola Tecnica de Comercio Irineu Evangelista de 
Sousa, 266 e 26, tot alizando 103 professores e 1.008 
alunos. 

Ginasio E stadual 



Escola Normal 20 de Setembro 

Cursos Avulsos 
HAVIA, ainda, da Legiao Brasileira de Assistencia 
(nucleol, cursos avulsos de artesanato em couro, 
estamparia, corte e costura e arte culinaria , com 4 
professores e 159 alunos ; da Funda<;ao do Tra balho, 
cursos de enfermagem e desenho tecnico , com 2 e 
42, respectivamente; Curso Leone! Fagundes, de da
tilografia, com 1 e 40; alem do curso de Madureza-
1.0 ciclo, com 4 e 49. 

Outros Aspectos Culturais 
A BIBLIOTECA Publica Municipal, inaugurada em 
22 de dezembro de 1972, possui acervo d e 2.200 volu
mes. Em 1973, recebeu 220 visitantes que realizaram 
consultas. 

Como marco hist6rico, encontra-se na zona ru
ral, um obelisco, erigido em homenagem ao Visconde 
de Maua - Irineu Evangelista de Sousa. 

Funciona o Cine Maraba, com capacidade para 
420 espectadores. 

0 jornal A Evolu<;iio, fundado em 5 de fevereiro 
de 1933, e semanal , com tiragem de 24.0!JO exempla
res anuais. 

Hi 2 tipografias e 1 livraria. 

Associa~oes 
ExrsTEM 8 associa<;6es: 4 recreativas, 3 desportivas 
e 1 cui tural. 

De cara ter recreativo, a mais antiga, Clube do 
Comercio, data de 1902 e e a segunda em numero de 
s6cios ( 430 J . 

Seguem-na por ordem de antiguidade: 
Com 240 associados, a Liga Operaria Arroio

Grandense, fundada em 1918; com 80 s6cio::~. o Clube 
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Guarani, criado em 1920 ; com 480 s6cios, o maior 
quadro social, esta o Clube Caixeiral que data de 
1947. 

As desportivas sao: Esporte Clube Arroio Gran
de (90 s6cios), funciona desde 1939; Gremio Espor
tivo Internacional (212), data de 1943 ; e .A.ssociac;ao 
Atletica Banco do Brasil (33), a partir de 1965 . 

Fundado em 1965 e contando 120 associados, 
o Centro de Tradig6es Gauchas Tropeiros da Que
rencia . 

Ainda de carater cultural, ha a Fundagao 
Arroio-Grandense de Educagao, instalada em 4 de 
julho de 1959 e transformada em Fundagao, em 21 
de novembro de 1968. 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
E POLiTICOS 

ENTRE outras repartig6es sediadas no Municipio, 
encontram-se: Posto do INPS, Pelotao da Brigada 
Militar, Delegacia de Policia e Agencia de Coleta 
do IBGE. 

Financ;as 
EM 1973, foram arrecadados pela Uniao , CrS 886,1 
milhares, pelo Estado Cr$ 3.004,9 e pelo Municipio, 
Cr$ 2.808,9. No mesmo ano, as despesas municipais 
a lcangaram Cr$ 2.801,0 milhares. 

0 orgamento municipal, aprovado para o exer
cicio de 1974, previu receita e fixou despesa de 
Cr$ 3,3 milh6es. 

Arroio Grande esta incluido na area de arreca
dagao federal de Jaguarao. 

Representac;iio Politico 
A CAMARA de Vereadores , em 1972, era composta de 
9 edis. Nesse mesmo ano, estavam inscritos 5.428 
eleitores. 
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FONTES 

As INFORMAG6Es d ivulgadas neste trabalho [oram, na sua maio
ria, [ornecidas pelo Agente de Coleta do IBGE, em Jaguariio, 
Agripino da Si/,;a Lara . 

Utilizados, tambem. clados dos arquivos de documenta.;:iio 
do IBGE, cla sepamta do n." 96 da Revista do Institute Hist6 -
ri co e Geo!,';ritf ;co do R ;o Grande do Sul. de Alvaro 0. Caetano 
e de diversos 6rgaos do sistema estatistico nacional. 

RIO GRANDE DO SUL 

ESTA publ :cw;:ao jaz parte da serie de monogmjias munici-
1Jais organizada pelo D epartam ento de Divu lgw;ao Estatistica 
do IBGE. A nota intmdut6ria, sabre aspectos da evolw;:ao 
hist6rica do Municipio, corresponcle a urna tentativa visando 
sintetizar, corn ad-equada sisternatizac;tio, el.en~entos esparsos 
em di[erentes dccumcntos. Ocorrem, em alguns casas, diver
gencias de opinitio , comuns en~ assuntos dessa natureza niio 
sGndo Taros as equivo:::os c contradi -;6es vcrij1cados nas pr6prias 
jontes d e pesquisas. Par tsso, o IBGE acolheria corn o rnaior 
·~nteresse qualquer colabom.;:ao, especialmente de historiadores 
e ge6grajos. 

Acabou -se de inrprin1ir aos tres dias do mes de 
janeiro de rnil novecentos e setenta e cinco nas Ojicinas 

do Servo.;:o Gr·aj:co do IBGE, Lucas, GB 
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