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Economia
Comunicação e Transporte Sua principal via de comunicação do restante do país é a BR 472
e, através da Ponte Internacional "RIO QUARAÍ", inaugurada em 19/02/1976 com uma
extensão rodoviária de 672,87 metros, comunica-se com os grandes centros platinos:
Montevidéu e Buenos Aires. Dois importantes rios definem estes limites: o rio Uruguai, que
o separa da República Argentina e o rio Quaraí, que o separa da República Oriental do
Uruguai.
As dificuldades de telecomunicações foram superadas, existindo no Município telefonia
convencional e celular e recursos de internet.

Agricultura

e

Pecuária

As principais atividades econômicas desenvolvidas na Barra do Quaraí são as ligadas ao
setor
primário,
comercial
e
de
prestação
de
serviços.
Na agricultura destaca-se a lavoura de arroz irrigado, com uma área superior a 22.000 ha e
produção total de 143.000 toneladas. Conforme dados oficiais a Barra do Quaraí tem
apresentando a melhor média por hectare em todo o estado, com rendimento de mais de 130
sacas
por
hectare.
Nos últimos anos, vem crescendo a produção de hortigranjeiros, com a utilização da técnica
da plasticultura, representando um aumento significativo na produção de tomates (300
ton/ano), pimentão (143 ton/ano), entre outros, como verduras, legumes, etc.
De grande expressão econômica é a pecuária, com destaque para os rebanho bovino (64.000
cabeças), com o predomínio das raças de origem européia, cujos cruzamentos seletivos
buscam uma melhor qualidade da carne para o consumo interno e externo.
Neste setor, há um enorme cuidado por parte dos produtores com o nível genético de seus
rebanhos, colocados entre os melhores do mundo, e com a pastagem que garante, junto com
outras
técnicas,
significativo
ganho
de
peso.
O rebanho bovino da Barra do Quaraí fica em torno de 14.000 cabeças. Além destes,
existem mais de 3.400 eqüinos e os búfalos, antes em grande número, ocupam espaço
inexpressivo
na
pecuária
local.
Indústria
e
Comércio
Outra atividade econômica desenvolvida é a comercial, com bom número de lojas e
mercados, atendendo às necessidades básicas da população. Atualmente, este comércio tem
sofrido os reflexos das políticas internas e externas, passando por grande recessão.
A indústria é ainda inexistente no município, merecendo destaque a de produção de leite,
cujo
resultado
diário
é
superior
a
5.500
litros.
Algumas micro-empresas, prestadoras de serviços buscam atender às demandas da
comunidade, diretamente atingida pelos efeitos da crise econômica pela qual passam os
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países
fronteiriços.
A grande riqueza da Barra do Quaraí, ainda inexplorada, está na sua cultura de campanha,
cujos estabelecimentos poderiam ser transformados em hotéis-fazenda, na sua paisagem
natural e no seu subsolo, com a constatação da existência de águas minerais em diferentes
temperaturas e profundidades. Estes fatores, se bem explorados, poderiam colocar o
município em local de destaque na área turística, que é o grande negócio do momento.
Conta, atualmente, com um Posto Bancário, que tem facilitado enormemente todos os tipos
de operações bancárias.
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