Vacaria
Rio Grande do Sul - RS
Histórico
O atual município de Vacaria integrava o que os jesuítas espanhóis identificavam como
“Baqueria de los Pinãres”, que foi a última por eles organizada com o fito de prover suas reduções
orientais de abundante gado vacum. Essa ocupação do território teve início em 1672, conforme
marcos de pedra posteriormente encontrados. Mais tarde, com a penetração dos campos de cima-daserra pelos paulistas, vindos dos sertões do Paraná e Santa Catarina, a região passou a ser
freqüentada por luso-brasileiros, na captura do gado missioneiro. Das picadas abertas surgiu a
primitiva estrada de ligação – sobre a Serra do Mar – entre as ricas vacarias e mais tarde estâncias
do Sul com os centros comerciais, principalmente Sorocaba. Em meados do século XVIII muitas
fazendas de criação já se achavam instaladas na região, embora o assédio constante dos índios
Kaingangs, que retardou seu desenvolvimento.
Na incipiente povoação, em 1761 foi erigida sua primeira capela curada, já sob a invocação
de Nossa Senhora da Oliveira, que permanece até hoje.
Gentílico: vacariense ou vacariano
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Vacaria, por Alvará de 20-10-1805, subordinado ao
município de Santo Antônio da Patrulha.
Elevado à categoria de vila com a denominação de Vacaria, pela lei provincial nº 1115, de
01-04-1878, desmembrado de Santo Antônio da Patrulha. Constituído do distrito sede. Instalada em
28-11-1878.
Por ato municipal nº 696, de 31-12-1890, é criado o distrito de São Luís de França e anexado
ao município de Vacaria.
Pelo ato municipal nº 46, de 17-11-1900, é criado o distrito de São João Batista e anexado ao
município de Vacaria.
Por ato municipal nº 11, de 04-11-1908, é criado o distrito de São Pedro e anexado ao
município de Vacaria.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município é constituído de 5 distritos:
Vacaria, Bom Jesus, São Luís de França, São João Batista e Vista Alegre, não figurando o distrito
de São Pedro.
Por decreto estadual nº 2000, de 16-07-1913, desmembra do município de Vacaria o distrito
de Bom Jesus. Elevado à categoria de município.
Por ato municipal de 17-11-1913, é criado o distrito de Capão Alto e anexado ao município
de Vacaria.
Por ato municipal nº 52, de 18-10-1917, é criado o distrito de Muitos Capões e anexado ao
município de Vacaria.
Por ato municipal nº 64, de 18-12-1917, é criado o distrito de Nossa Senhora da Luz e
anexado ao município de Vacaria.
Por ato municipal nº 437, de 20-03-1924, é criado o distrito de São José do Pinhal e anexado
ao município de Vacaria.
Por ato municipal nº 428, de 07-02-1924, é criado o distrito de São Pedro de Ipiranga e
anexado ao município de Vacaria.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído de 11
distritos: Vacaria, Capela da Luz, Capão Alto, Colônia São Luís de França (ex-São Luís de França),

São João Batista, São José do Pinhal, São Pedro, São Pedro de Ipiranga, Muitos Capões, Nossa
Senhora da Luz e Vista Alegre.
Em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII-1937, o município é constituído do
mesmo município da divisão anterior menos o distrito de Nossa Senhora da Luz.
Pelo decreto estadual nº 7199, de 31-03-1938, os distritos de Pinhal passou a denominar-se
São José do Pinhal, Coxilha Grande (ex-São Pedro), Segredo (ex-São Pedro do Ipiranga),
Esmeralda (ex-São João Batista), Ipê (ex-São Luís), Entre Rios (ex-Vista Alegre), Luz, Korf (exCapão Alto).
Pelo decreto-lei estadual nº 720, de 29-12-1944, o distrito de Luz tomou a denominação de
Esteira.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído de 10
distritos: Vacaria, Coxilha Grande (ex-São Pedro), Entre Rios (ex-Vista Alegre), Esmeralda (ex-São
João Batista), Esteira (ex-Luz), Ipê (ex-São Luís), Korff (ex-Capão Alto), Luz (ex-Capela da Luz),
Muitos Capões, Pinhal (ex-São José do Pinhal) e Segredo (ex-São Pedro de Ipiranga).
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o município é constituído de 10
distritos: Vacaraia, Coxilha Grande, Esmeralda, Esteira (ex-Luz), Ituim (ex-Entre Rios), Ipê, Korff,
Muitos Capões, Pinhal da Serra (ex-Pinhal) e Segredo.
Pela lei municipal nº 175, de 05-08-1953, é criado o distrito de São Paulo, desmembrado do
distrito de Segredo e anexado ao município de Vacaria.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o município é constituído de 11 distritos:
Vacaria, Coxilha Grande, Esmeralda, Esteira, Ipê, Ituim, Muitos Capões, Pinhal da Serra, São
Manuel (ex-Korff), São Paulo e Segredo.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.
Pela lei estadual nº 4616, de 27-11-1963, desmembra do município de Vacaria os distritos de
Esmeralda e Pinhal da Serra, extinto pela esta mesma lei acima citado, sendo seu território anexado
ao distrito sede do novo município de Esmeralda.
Em divisão territorial datada de 31-XII-1963, o município é constituído de 9 distritos: Vacaria,
Coxilha Grande, Esteira, Ipê, Ituim, Muitos Capões, São Manuel, São Paulo e Segredo.
Pela lei municipal nº 618, de 03-11-1965, é criado o distrito de Estrela e anexado ao município
de Vacaria.
Pela lei municipal nº 610, de 02-06-1965, é criado o distrito de Refugiado e anexado ao
município de Vacaria.
Em divisão territorial datada de 1-I-1979, o município é constituído de 11 distritos: Vacaria,
Coxilha Grande, Esteira, Estrela, Ipê, Ituim, Muitos Capões, Refugiado, São Manuel, São Paulo e
Segredo.
Pela lei estadual nº 8482, de 15-12-1987, desmembra do município de Vacaria os distritos de
Ipê, São Paulo e Segredo, para constituir o novo município de Ipê.
Em divisão territorial datada de 1-VI-1995, o município é constituído de 7 distritos: Vacaria,
Coxilha Grande, Esteira, Estrela, Ituim, Muitos Capões e Refugiado.
Pela lei estadual nº 10651, de 28-12-1995, desmembra do município de Vacaria o distrito de
Muitos Capões. Elevado à categoria de município.
Em divisão territorial datada de 15-VII-1999, o município é constituído de 4 distritos: Vacaria,
Coxilha Grande, Estrela e Refugiado.
Pela lei municipal nº 1674, de 29-10-1996, foram criados os distritos Bela Vista e Capão da
Herança e anexados ao município de Vacaria.
Em divisão territorial datada de 2001, o município é constituído de 6 distritos: Vacaria, Bela
Vista, Capão da Herança, Coxilha Grande, Estrela e Refugiado.
Assim permencendo em divisão territorial datada de 2007.

