Encantado
Rio Grande do Sul - RS
Histórico
Primitivamente habitado por índios tapes, gês guaranizados, é provável que o território onde
hoje se assenta o Município tenha sido visitado por jesuítas espanhóis, em função da rede de
reduções que estenderam em terras gaúchas, na primeira metade do século XVII. Entretanto,
sómente no século XIX, começou a ser procurado por imigrantes de origem italiana e francesa,
pertencentes às famílias de Lucca, Preto, Bertolo, Bouvier e outras, provenientes dos vizinhos
municípios de Garibáldi, Bento Gonçalves e Caxias do Sul. Iniciou-se o desbravamento de matas,
com o objetivo de cultivar a terra, aproveitando-se a madeira para a construção de casas.
A vigorosa agricultura nascente teve seu escoamento natural pelo rio Taquari, fator de
crescimento do lugarejo. Iniciado o comércio seguiu-se a indústria, ainda que primaria. A economia
do Município permitiu a construção de estradas, complementos indispensáveis às estradas estaduais
e federais que surgiram. Hoje, Encantado é um próspero Município tendo propiciado, por seu
desmembramento, a criação de 4 novos municípios, depois do Recenseamento de 1950:
Árvorezinha (1959), Anta Gorda (que absorveu também o distrito de Itapuca), Ilópolis e Putinga
(1963).
Segundo a tradição, o topônimo teve sua origem na beleza da paisagem local.
Gentílico: encantadense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação Encantado, pelo ato municipal nº 6, de 05-01-1892 e por
ato nº 1, de 01-05-1915, subordinado ao município de Lageado.
Elevado à categoria de município coma denominação de Encantado, pelo decreto estadual n°
2133, de 31-03-1915, desmembrado dos municípios de Lajeado e Soledade. Sede no antigo distrito
de Encantado. Constituído de 2 distritos: Encantado e Anta Gorda Instalado em 01-05-1915.
Pelo ato municipal nº 1, de 01-05-1915, é criado o distrito de Itapuca e anexado ao município
de Encantado.
O ato municipal nº 5, de 08-11-1920, é criado o distrito de Putinga e anexado ao município
de Encantado.
O ato municipal nº 2, de 06-02-1922, é criado o distrito de Nova Bréscia e anexado ao
município de Encantado.
O ato municipal nº 13, de 01-08-1922, é criado o distrito de Alto Figueria e anexado ao
município de Encantado.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de 6 distritos:
Encantado, Alto Figueira, Anta Gorda, Itapuca, Nova Bréscia e Putinga.
Pelo decreto 5759 de 28-11-1934, o distrito de Nova Bréscia, foi transferido do município de
Encantado, para constituir o novo município de Arroio do Meio.
Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31 XII-1937, o município aparece
constituído de 6 distritos: Encantado, Anta Gorda, Figueira (Alto Figueira), Gramado, Itapuca, e
Putinga.
Pelo decreto estadual nº 7199, 31-03-1938, o município sofreu as seguintes modificações:
distrito de Gramado passou a denominar-se Relvado, Figueira a chamar-se Arvorezinha e
finalmente Itapuca tomou o nome de Ilópolis.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído de 6
distritos: Encantado, Anta Gorda, Arvorezinha (ex-Figueira), Ilópolis (ex-Itapuca), Putinga e
Relvado (ex-Gramado).
Pela lei municipal nº 1, de 13-10-1950, é criado o distrito de Itapuca, com território
desmembrado do distrito de Ilópolis e anexado ao município de Encantado.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o município é constituído de 7 distritos:
Encantado, Anta Gorda, Arvorezinha, Ilópolis, Itapuca, Putinga e Relvado.

Pela lei estadual nº 3717, de 16-02-1959, desmembra do município de Encantado o distrito
de Arvorezinha. Elevado à categoria de município.

Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é constituído de 5 distritos:
Encantado, Anta Gorda, Ilópolis, Itapuca, Putinga e Relvado.
Pela lei estadual nº 2764, de 30-12-1962, é criado o distrito de Ricardo e anexado ao
município de Encantado.
Pela lei estadual n.º 4686, de 26-12-1963, desmembra do município de Encantado o distrito
de Anta Gorda. Elevado à categoria de município.
Pela lei estadual n.º 4687, de 26-08-1963, desmembra do município de Encantado o distrito
de Ilópolis. Elevado à categoria de município com território do extinto distrito de Itapuca.
Pela lei estadual nº 4689, de 26-12-1963, desmembra do município de Encantado o distrito
de Putinga. Eevado à categoria de município.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído de 3 distritos:
Encantado, Relvado e Ricardo.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1988.
Pela lei estadual nº 8604, de 09-05-1988, desmembra do município de Encantado o distrito
de Relvado. Elevado á categoria.
Em divisão territorial datada de 1991, o município é constituído de 2 distritos: Encantado e
Ricardo.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1993.
Pela lei nº 1725, de 20-10-1994, é criado o distrito de Valdástico e anexado ao município de
Encantado.
Pela lei estadual nº 10639, de 28-12-1995, desmembra do município de Encantado o distrito
de Ricardo. Elevado à categoria de município coma denominação de Doutor Ricardo.
Em divisão territorial datada de 2001, o município é constituído de 2 distritos: Encantado e
Valdástico.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

