
Piedade do Rio Grande – MG 
 
 

 
Vista parcial de Piedade do Rio Grande. 

 

 

 

 

 

Localização: 
 

 

O município Piedade do Rio Grande, 

localizado na Mesorregião do Campo das 

Vertentes se estende por 322,8 km² e está 

situado a 994 metros de altitude. A distância até 

Belo Horizonte é de 250 Km e tem como 

municípios limítrofes Madre de Deus de 

Minas, Ibertioga e Santana do Garambéu, sendo 

que se situa a 36 km a Sul-Leste de São João del 

Rei a maior cidade nos arredores. 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Campo_das_Vertentes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Campo_das_Vertentes
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-madre-de-deus-de-minas.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-madre-de-deus-de-minas.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-ibertioga.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-santana-do-garambeu.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-sao-joao-del-rei.html
https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-sao-joao-del-rei.html


História: 
 

A origem do nome Piedade do Rio Grande está ligada a dois fatos: de ordem religiosa e 

de ordem fisiográfica, se assim se pode dizer: 'Nossa Senhora da Piedade', o primeiro por ser 

a Santíssima Virgem Padroeira do lugar; 'do Rio Grande', o segundo, por estar a primitiva 

povoação à margem daquele rio. De acordo com a tradição, seu primeiro nome fora do de 

'Águas Santas', devido a uma fonte de águas que ainda hoje abastece a população suburbana e 

que, segundo notícia corrente entre os mais antigos, seu uso teria produzido efeitos 

miraculosos. Seja como for, o nome Piedade do Rio Grande logo foi aceito e generalizado até 

que, em 30 de agosto de 1911, foi substituído pelo de 'Arantes', em homenagem àquele nobre 

Senhor. Somente na época da emancipação do distrito, em 1953, foi restabelecido o antigo 

nome de Piedade do Rio Grande.  

Presume-se tenham sido os bandeirantes os primeiros homens civilizados que habitaram 

a região, quando à cata de ouro e pedras preciosas. Pouco depois, isto é, em 1748, para aquele 

local se transferiram Salvador Lourenço de Oliveira e sua esposa, D. Inácia Lema de Godói, 

que mandaram erigir uma capelinha em cujo trono foi colocada a imagem de Nossa Senhora 

da Piedade. Em torno dessa capela cresceu o povoado. À sua sombra, os primitivos habitantes 

lutaram e construíram o hoje próspero município de Piedade do Rio Grande, fadado a ser dos 

mais importantes da região. Hoje, duas construções se destacam no patrimônio histórico do 

município: a antiga Igreja de Nossa Senhora da Piedade com seu campanário e a Fazenda Porto 

Real, onde teria se hospedado Dom Pedro I quando viajou do Rio de Janeiro para São João 

del-Rei. A atual Igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade, de influência neogótica, também 

se sobressai na paisagem urbana. 

 

A primeira capela para devoção de Nossa 

Senhora da Piedade, em Piedade do Rio Grande, 

foi fundada em 1748. A construção, ainda 

existente, foi edificada em terra batida, em estilo 

barroco. Era filiada à Freguesia de Madre de Deus 

do Rio Grande, até 1892, quando foi criada a 

paróquia de Nossa Senhora da Piedade e a capela 

foi elevada a Matriz (a Antiga). 

 



Serviços Gerais: 

 

Supermercados: 

- Supermercado Ibralândia;  

- Supermercado Irmãos Fagundes; 

- Supermercado Caiçara; 

- (Existem outros mercados menores). 

 

Restaurantes: 

- Porco de Bigode; 

- Restaurante da Brígida; 

- Restaurante do Nane. 

 

Operadoras de Celular:  

- CLARO; 

- VIVO. 

 

Bancos:  

- Agência SICOOB; 

 - Postos de atendimento (para saques, depósitos e pagamentos de boletos) do Bradesco e 

Banco do Brasil (Banco Postal - Correios); 

 - Lotérica Caixa Econômica Federal. 

 

 



 

Educação: 

-  01 escola estadual (ensino fundamental 6º ao 9º ano) e ensino médio; 

- 03 escolas municipais (educação infantil e fundamental até o 5º ano). 

 

Esporte e lazer:  

- 01 quadra poliesportiva; 

- 01 campo de futebol; 

 - Academias ao ar livre. 

 

Transporte:  

- Uma linha intermunicipal Piedade a São João Del Rei (02 horários/dia); 

-Uma linha intermunicipal Piedade a Barbacena (01 horário/dia). 

 

Segurança:  

- 01 delegacia de Polícia Militar com atendimento básico. 
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