


Cidade do Estado 

280 anos de fundação

População: 208.641 
habitantesÁrea: 2.813,9 hab/Km2

02 Hospitais
127 instituições de Ensino
1 Universidade Federal,
1 Instituto Federal



Posição



Patrimônio 
Natural 



Patrimônio 
Cultural







Refinaria
de 
Petróleo
Riograndense

76 anos de atividade de produção 
e comercialização
– pioneira no refino de petróleo

Única fabricante nacional de
 Pentanos (insumo p/Ind. Química e
 Petroquímica

Em 2012, atingiu recordes históricos de:
  Processamento de pretróleo: 16.058 barris/dia
  Volume de entrega de derivados: 905.564m3

Aproximadamente 300 colaboradores.





Energia 
Eólica

14 Parques 
Eólicos



Gás
Natural

TERGÁS – REGÁS (Ship to Ship) – UTE RIO GRANDE 
Importância Estratégica introdução do gás natural na matriz 

energética do Estado; demanda energética atual do Estado de 

5.000 MW  

A UTE Rio Grande agregará mais 1.250 MW = 25% ao 
sistema;
TERGÁS receberá gaseiros de 125 mil a 150 mil m3 de 

GNL (280 x 45 x 11); potencializará as indústrias: do frio, 

purificação de metais, solda, metalúrgica, química, 

criogenia para fármacos, alimentos, bebidas;  



Biomassa
 Madereiro
   Cavacos

Empreendimento Tanac
Expansão da Planta de fabricação de Pellets  
(previsão de ser o maior da América latina)

Empreendimento Verderis
Expansão da Planta de fabricação de Pellets 
 e instalação de usina de Biomassa

Empreendimento Ambar Flopal
 Comercialização de madeira, cavacos e 
resina



Empreendimento El.Ital 
 
Produção  de placas solares de alta tecnologia.  
Prod. inicial  de 160 mil com possibilidade de expansão 
de  1.600 mil placas/ano. 

  

Empreendimento New United 

Produção  de aerogeradores 
e pás eólicas.

  

  

Energia
Solar



Fonte: MEC/MTE

Ensino

● Superior
● Médio 
● Técnico 



Construir uma cidade inteligente, moderna e 

que facilite os serviços públicos para promover 

a qualidade de vida. Para que assim, o 

município se consolide, de forma humanizada 

e inteligente,  como referência no 

desenvolvimento regional, nacional e até 





Com a implementação deste projeto o 

município do Rio Grande qualifica tanto sua 

cadeia logística, turística e de relação com 

outros mercados, como os serviços prestados à 

população, através de indicadores previamente 



Planejamento
e 

Gerenciamento

Construir maneiras de elevar o potencial 
do município, enquanto operações 
eficazes do dia a dia são mantidas. 

Pensar como um todo sobre insight de 
operações, cumprimento da lei e 
gerenciamento emergencial, governo e 
órgãos administrativos, e planejamento 
urbano. 

 

















Atendimento Ambulatorial
Vacinas 
Tele Medicina – Gerenciamento de 
imagens

Saúde 

Vigilância Sanitária
Agendamento de Consultas e 
Exames
Farmácias



Educação
Informatização de todo sistema educacional,
Controle escolar,
Gestão do ambiente escolar

Portal educacional de conteúdos, 
Rede social educacional 



O turismo é uma atividade 

econômica que gera emprego e 
renda para a cidade mantendo o 
equilibrio com a natureza.

Ambientes virtuais de divulgação e 
promoção das riquezas turísticas da 
cidade, bem como a facilitação do 
funcionamento de toda a cadeia 
produtiva que esta atividade envolve.

Geração 
de Renda










