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EN CANT ADO 
RIO GRANDE DO SUL 

ASPECTOS FISICOS - Area: 985 km' (1960); al
titude: 315 m; temperaturas medias, em °C, das 
mciximas: 21; das minimas: 15; precipital;aO 
pluviometrica anual: 1 587 mm (1963) . 

POPULA9AO - 35 193 habitantes (dados prelimina
res do Recenseamento Geral de 1960) ; densi
dade demogrcijica: 36 habitantes por quil6me
tro quadrado. 

ATIVIDADES PRINCIPAlS - Agricultura (princi
palmente milho, trigo e jeijao) e pecuciria (cria
l;fio de suinos) . 

ESTABELECIMENTOS BANCARIOS- 3 agencias e 
1 escrit6rio. 

VE!CULOS REGISTRADOS (na Prejeitura Munici
pal) - 249 autom6veis e jipes 143 caminhoes 
e 5 outros veiculos. ' 

ASPECTOS URBANOS (sede) - 1 450 ligaqoes ele
tricas, 314 aparelhos teletonicos; 9 hoteis, 2 pen
s6es, 4 restaurantes; e 1 cinema. 

ASSIST:tNCIA MEDICA (sede) - 5 hospitais gerais 
com 321 leitos; 7 medicos, 7 dentistas, 12 enjer
meiros, no exercicio da projissao; 7 jarmcicias. 

ASPECTOS CULTURAIS - 163 unidades escolares 
de ensino primcirio geral e 3 de ensino medio; 
1 tipograjia, 2 livrarias e 1 radioemissora. 

FINAN9AS MUNICIPAlS EM 1963 - (milh6es de 
cruzeiros) - receita total : 71,0; renda tribu
tciria: 19,2; despesa: 84,8. 

REPRESENTA9AO POL!TICA - 9 vereadores em 
exercicio. 

Texto de Aldalita Medeiros e desenho de capa 
de Carlos Cesar Fernandes de Aguiar, ambos da Di
retoria de Documentar;ao e Divulgar;ao do CNE. 



Vista parcial da cidade 

ASPECTOS HIST6RICOS 

PRIMITIVAMENTE habitado por indios tapes, ges gua
ranizados, e provavel que o territ6rio onde hoje se 
assenta o Municipio tenha sido visitado por jesui
tas espanh6is, em func;ao da rede de reduc;6es que 
estenderam em terras gauchas, na primeira metade 
do seculo XVII. Entretanto, somente no seculo XIX, 
comec;ou a ser procurado por imigrantes de origem 
italiana e francesa, pertencentes as familias de 
Lucca, Preto, Bertolo, Bouvier e outras, prove
nientes dos vizinhos municipios de Garibaldi, Ben
to Gonc;alves e Caxias do Sul. Iniciou-se o desbra
vamento de matas, com o objetivo de cultivar a 
terra, aproveitando-se a madeira para a constru
c;ao de casas. A vigorosa agricultura nascente teve 
seu escoamento natural pelo rio Taquari, fator de 
crescimento do lugarejo. Iniciado o comercio se
guiu-se a industria, ainda que primaria. A econo
mia do Municipio permitiu a construc;ao de estra
das, complementos indispensaveis as estradas esta
duais e federais que surgiram . Hoje, Encantado e 
urn pr6spero Municipio tendo propiciado, par seu 
desmembramento, a criac;ao de 4 novas municipios, 
depois do Recenseamento de 1950: Arvorezinha 
( 1959) , Anta Gorda (que absorveu tam bern o dis
trito de Itapuca), Il6polis e Putinga (1963) . 

Segundo a tradic;ao, o top6nimo teve sua origem 
na beleza da paisagem local. 

Fornza{ao Administrativa e Judiciaria 
o ATO MUNICIPAL n.0 6, de 5 de janeiro de 1892, criou 
o distrito de Encantado. 
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0 Municipio foi instituido em cumprimento ao 
Decreto estadual n.0 2 133, de 31 de mar<;o de 1915, 
com territ6rio desmembrado dos de Lajeado e So
ledade . A instalagao verificou-se a 1.0 de maio do 
mesmo ano, data em que o Ato municipal n .0 1 con
firmou a criagao do distrito-sede. Atualmente com
p6e-se de 3 distritos: Encantado (sede), Ricardo e 
Relvado. 

Na divisao judiciaria, o Municipio surgiu, em 
21 de junho de 1915, como termo da comarca de 
Alto Taquari (Lajeado), passando a de Estrela a 
partir de 29 de dezembro de 1944 (Decreto-lei esta
dual n.0 720), ate que foi constituido sede de co
marca. 

No distrito-sede estao localizados 1 tabeliona
to, 1 cart6rio do civel e crime, 1 cart6rio de regis
tro civil, 1 de 6rfaos e ausentes e 1 de registro de 
im6veis; e no distrito de Relvado 1 cart6rio de re
gistro civil. 

ASPECTOS F1SICOS 

SITUADO na zona fisiogr:ifica da Encosta Inferior do 
Nordeste o Municipio tinha, em 1960, area de 985 
quilometros quadrados . 

Limita-se com os Municipios de Mu<;um, Roca 
Sales, Arroio do Meio, Putinga e Anta Gorda . 

A sede municipal, aos 315 metros de altura, tern 
as seguintes coordenadas geograficas: 29° 14' 15" 
de latitude sui e 51° 52' 23" de longitude W. Gr. 
Dista 112 quilometros, em linha reta, da Capital do 
Estado. 

0 solo e acidentado, variando as elevag6es de 
200 a 680 metros acima do nivel do mar. Os prin
cipais cursos de agua sao o rio Taquari e arroios 
Jacare, Putinga, Peca e Jacarezinho. 

Clima temperado . A media das temperaturas 
maximas, em 1963, foi de 27°C e das minimas de 
15°C . No mesmo ano, a precipita<;ao anual das chu
vas foi de 1587 mm. Ocorrem geadas de junho a 
agosto . 

Entre as riquezas naturais destacam-se a pedra 
granito, empregada na constru<;ao de casas e em 
calgamento, madeiras de lei e erva-mate . 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

SEGUNDO resultados preliminares do Censo Demo
gr:ifico de 1960, Encantado tinha 35 193 habitantes. 
:E urn Municipio essencialmente rural, pois nessa 
zona estavam 81-% da populagao, ao passo que as 
zonas urbana e suburbana cabiam aoenas 19 % . 0 
distrito de Itapuca (criado apos o Recenseamento 
de 1950), nao registrou popula<;ao urbana e subur
bana. 
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Rua Julio de Castilhos 

A contribuigao demognifica do distrito-sede foi 
de 34%, seguindo-se Anta Gorda com 19%, Putinga 
com 17%, Relvado com 14%, Il6polis com 12% e Ita
puca com 4%. Com os desmembramentos ocorri
dos, pode-se estimar que Encantado tenha sofrido 
uma redugao superior a 50% sobre os efetivos re
gistrados em 1960. 

A populagao da cidade - · 4 581 habitantes -, 
cresceu de 115% no ultimo periodo intercensitario. 

A densidade demografica do Municipio, em 1960, 
acusava 36' habitantes par quilometro quadrado. 

ASPECTOS ECONOMICOS 

Censo Agricola 

SEGUNDo resultados preliminares do Censo Agricola 
de 1960, havia 4 281 estabelecimentos distribuidos 
numa area de 85 133 hectares, dos quais 34 977 de 
lavouras. Em relagao ao Censo anterior (apesar do 
desmembramento de Arvorezinha, em 1959), ve
rificou-se aumento do numero de estabelecimentos 
(3 878 em 1950) e diminuigao da area total 
(110 961 ha em 1950) . 

A classificagao par grupos de area registrou 
1 258 estabelecimentos com menos de 10 hectares 
cada urn, 3 002 com 10 a menos de 100, 18 com 100 
a menos de 1 000 e 3 sem declaragao de area. 

Ocuparam-se 13 792 pessoas, utilizando 35 tra
tores e 4 493 arados. 

Em 4 021 estabelecimentos agropecuarios cria
vam-se 22 522 bovinos. Cada urn estabelecimento 
possuia menos de 100 cabegas. 

Agricu!tura 

A produgao agricola, em 1963, ocupou 37 279 
hectares de area cultivada, e valeu 914,6 milh6es de 
cruzeiros. A agricultura do Municipio e diversifi-
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cada. Coube ao milho a maior contribuigao, com 
50,1% ·d.o valor; seguirarn-se o feij ao, com 16,1%; o 
trigo, com 6,0%; a batata-inglesa, com 5,6% ; a al
fafa, com 5,3%; estando o restante representado 
pela batata-doce, mandioca, uva, soja, cevada, 
amendoim, arroz com casca, noz, cebola, fumo 
em folha, melancia e alho. Da produgao de milho 
- 17 650 toneladas -, 40% foram consumidos no 
trato da criagao; 20%, semeados, e o restante, ven
dido. 

Estao instaladas 4 cooperativas de produgao e 
1 de consumo. 

Pecuaria 
A POPULAQA.o pecuaria era de 103 700 cabegas de 
gado, no valor de 785,2 milhoes de cruzeiros, em 
1962. Os suinos, com 67 400 cabe<;as, representavam 
51,5% do valor. Seguiram-se os bovinos que, com 
22 500 cabegas, representavam 40,1%. Os 8,4% res
tantes couberam aos eqtiinos (6 mil cabegas), ovinos 
(5 miD , muares (2 mil) e caprinos (800) . Produ
ziram-se 2 milh6es e 140 mil litros de Ieite, no valor 
de 34,2 milhoes de cruzeiros. 

0 plantel avicola somava 131200 cabegas, no 
valor de 15,7 milhoes de cruzeiros, em 1962. A 
produc:;ao de ovos de galinha foi de 360 mil duzias, 
no valor de 17,3 milhoes de cruzeiros. Ala em bru
to (7,5 t), o mel de abelha (60 t), a cera de abelha 
(3 t) e os casulos (3 ,5 t), na totalidade, tiveram 
produgao avaliada em 12,6 milh6es de cruzeiros. 

Censo Indust1'ial 
SEGUNDO resultados do Censo Industrial de 1960, ha
via 96 estabelecimentos fabris, que apresentaram 
produgao no valor de 729,2 milhoes de cruzeiros, 
atribuindo-se 179,5 milh6es de cruzeiros ao valor da 
transformagao industrial. A industria de produtos 
alimentares (40 estabelecimentos) absorveu 92,9 % 
do valor da produgao. Em segundo lugar, muito dis
tanciada, veio a industria da madeira (16 estabe
Iecimentos) com 2,1% do valor; seguiram a de 
couros e peles e produtos similares, com 1 es
tabelecimento; a de produtos de perfumaria, sa
boes e velas, com 2 estabelecimentos; a de bebidas, 
com 12; a de mobiliario, com 3; a de minerais nao 
metalicos, com 16; editorial e grafica, com 2; a tex
til. com 1; a de vestuario, calgado e artefatos de 
tecidos, com 1; e 2 estabelecimentos nao especifi
cados. 
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Prefeitura Municipal 

Foi de 582 a media mensal dos openirios ocupa
dos. Utilizaram-se 3 049 cv de for«;a motriz. As des
pesas de consumo atingiram 549,8 milh6es de cru
zeiros, dos quais 518,7 foram empregados na aquisi
«;ao de materias-primas. 

lndzlstria 

EM 1962, contavam-se 75 estabelecimentos 1indus
triais . As 30 fabricas mais importantes apr~enta
ram produ«;ao no valor de 1,8 bilhao de cru~eiros. 
Produtos suinos e ra«;6es balanceadas representa
ram 79,7%; farinha de trigo 9,9 %; erva-mate 4,3 %; 
couros 1,9%; serraria 1,3%; sabao 0,8 %; m6veis, 
malharia e vinhos 0,4%, cada um; telhas e tijolos 
0,3%; desidrata«;ao de ovos e panifica«;ao 0,2 % 
cada um. 

Abate de Reses 

FORAM abatidos, em 1962, 2 974 bovinos, 128 510 sui
nos, 512 ovinos e 79 caprinos. 0 produto do corte 
pesou 9 594,1 toneladas, no valor de 1,2 bil~ao de 
cruzeiros. A maior contribui«;ao para o valor foi da 
banha (39,2%) , seguida da salsicharia a granel 
(13,5%), carne frigorificada de suino (11,3 %)", car
ne verde de suino (9,8%), carne salgada de · suino 
(7,7%) carne verde de bovino (3,5%), couro salga
do de suino (3,0%) e de outros derivados de men or 
expressao (12%, em conjunto). 

Comhcio e Bancos 

HAVIA, em 1963, 171 estabelecimentos comerciais dos 
quais um atacadista; 9 hoteis, 2 pens6es e 4 restau
rantes. 
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0 comercio externo se faz com os vizinhos mu
nicipios e com a Capital do Estado, sendo exporta
dos: feijao, carne salgada, carne frigorificada, ba
nha, farinha de trigo e outros. 

Existem 2 agencias bancarias no Municipio: do 
Banco do Brasil e do Industrial e Comercial do Sui; 
e 1 escrit6rio do Banco do Estado do Rio Grande do 
Sui. 

Os saldos, das principais contas, em 31 de de
zembro de 1963, registraram os seguintes resultados 
(em milh6es de cruzeiros): caixa em moeda cor
rente, 14,9; emprestimos em contas correntes, 195,0; 
titulos descontados, 238,4; depOsitos a vista e a curto 
prazo, 113,2 e depositos a prazo, 0,2. 

Transportes 

ENCANTADO liga-se por rodovia aos Municipios de 
Mugum 02 km), Arvorezinha (64 km), Arroio do 

ROOOV!A PAV/Mtii!TAOA -

ROOOVIA aJNSTRtlill4 
F£RROVIA 

Meio (25 km), Estrela (45 kml, Roca Sales (5 km) 
e os recem-criados Anta Gorda, Il6polis e Putinga 
(42, 54 e 54 km, respectivamente) . As rodovias es
taduais RS-11 e RS-31 sao os principais elos dessas 
ligag6es. 

As ligag6es com Porto Alegre e a cidade de Sao 
Paulo, por rodovia, sao de 170 e 1200 quil6metros, 
respectivamente. Com a Capital federal se liga via 
Porto Alegre. Os portos do rio Taquari nao tern re
gistrado movimento em virtude da insuficiencia de 
calado para atracagao. 

Em 1963, registraram-se 249 autom6veis e jipes, 
143 caminh6es e 5 outros veiculos. 
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Escola Normal e Ginasio Madre Margarida 

ASPECTOS SOCIAlS 

A CIDADE possui 842 prectios dos quais 258 estao na 
zona urbana. Ha 1 avenida, 9 ruas, 5 travessas e 1 
praga, contando-se 230 focos de iluminagao publi
ca. Em 1963, havia 1 450 ligag6es el!'itricas e 314 
aparelhos telefonicos instalados. 0 servigo de abas
tecimen.to de agua e feito atraves de 8 600 metros 
de linhas adutoras e 8 100 de recte distribuidora. 
nos 653 prectios abastecidos de agua, 633 sao resi
denciais. 

0 Municipio disp6e de 5 hospitais com 321 lei
tos e de 1 posto de saude, mantido pelo Estado. 
Ha, no exercicio da profissao, 7 medicos, 7 dentis
tas e 12 enfermeiros. Funcionam 7 farmacias . 

ASPECTOS CULTURAIS 

ExrsTIAM, em 1963, 163 unidades escolares de ensino 
primario geral, onde foram matriculados 6 750 alu
nos no inicio do ano letivo. Lecionavam 292 pro
fessores. 

0 ensino medio era ministrado em 3 unidades 
escolares, dispondo de 39 professores. Matricula
ram-se, no inicio do mesmo ana, 469 alunos. 

Ha 1 tipografia e 2 livrarias . 
A associagao recreativa local conta 480 s6cios e 

a desportiva 164. 0 Centro de Tradig6es Gauchas 
propicia o treinamento de um grupo teatral que 
freqi.ientemente apresenta pegas baseadas em fatos 
hist6ricos do Rio Grande do Sul, alem das dangas 
e manifestag6es folcl6ricas. 

A radioemissora de Encantado, prefixo ZYU -32, 
transmite na freqi.iencia de 1 570 quilociclos, em 
ondas longas e curtas. 

0 festejo popular de maior repercussao no Mu
mcipiO e o consagrado a Sao Pedro Ap6stolo, pa
droeiro da cidade, que se realiza a 29 de junho. 
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

ACHAM-SE instaladas no Municipio uma Agencia de 
Estatistica, 6rgao de coleta do IBGE, uma coletoria 
federal e outra estadual e Agencia dos Correios e 
Teh~grafos, do DCT. 

Finanfas Publicas 

A ARRECADA(:AO municipal, em 1963, foi de 71,0 mi
lhoes de cruzeiros, dos quais 19,2 milh6es represen
taram a renda tributaria . Realizaram-se despesas 
no valor de 84,8 milh6es de cruzeiros. No mesmo 
a na, o Governo estadual arrecadou 269,0 milh6es de 
cruzeiros e o federal, 62,4 milh6es. 

Repre.renta{"ao Politica 

ESTAVAM inscritos para as elei<;6es de 7 de outubro 
de 1962, 10 708 votan tes . 

A Camara de Vereadores local e composta de 
9 edis. 

FONTES 

As INFORMAg6rs divulgadas neste trabalho foram, 
em sua maioria , fornecidas pelo Agente Municipal 
de Estatistica de Encantado, Sabino Duarte do 
Amaral. Utiiizados, tambem, em sua elabora<;ao 
dados dos arquivos de documentagao municipal da 
Diretoria de Documentagao e Divulgagao do CNE 
(Secretaria-Geral} e de outros 6rgaos do sistema 
estatistico nacional. 
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EST A publicar;iio jaz parte da serie de monograjias 
municipais organizada pela Diretoria de Documen
tar;iio e Dtvulgar;iio do Conselho Nacional de Esta
tistica. A nota introdut6ria, sobre aspectos da 
evolur;iio hist6rica do Municipio, corresponde a uma 
tentativa no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematizar;iio, elementos esparsos em dijerentes 
documentos. Ocorrem, em alguns casos, divergen
cias de apiniiio, comuns em assuntos dessa natureza, 
niio sendo raros os equivocos e erros nas pr6prias 
tontes de pesquisa. Por isso, o CNE acolheria com 
o maior interesse qualquer colaborar;iio, especial
mente de historiadores e ge6gratos. 



IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTAT1STICA 

Presidente : Gen. Aguinaldo Jose de Senna Campos 

Secretario-Geral: Sebastiao Aguiar Ayres 

COLE~AO DE MONOGRAFIAS 

(3.• serie) 

200 - Caio;ara. 201 - Macae. 202 - ltaqui. 203 - Antllniu 
Prado. 204 - Camao;ari. 205 - Belo Horizonte. 206 - ltubera.' 
207 - Mindurl. 208 - Valen~;a. 209 - Humberto de Campos. 
210 - Barreirinhas. 211 - Japaratuba. 212 - Canavieiras. 213 
- Tupa. 214 - · Pombal. 215 - Jucas. 216 - Mandaguari. 217 
- Para de Minas. 218 - N. s.a das Dores. 219 - Serra Negra. 
220 - Caucala. 221 - Rio de Contas. 222 - ltaparlca. 223 -
Sao Gabriel. 224 - Simao Dias. 225 __. Recife. 226 - Cacule. 
227 - Paudalho. 228 - Palmeira dos indios. 229 - Manaca
punt. 230 - Barreiros. 231 - Curltiba. 232 - Ouro Preto. 233 
- Porto Alegre. 234 - Taperoa. 235 - Guaruja. 236 - Porto 
Nacional. 237 - Sabara. 238 - Oliveira. 239 - Cataguases. 
240 - Cambuquira. 241 - Mogi das Cruzes. 242 - Caldas 
Novas. 243 - Guarapuava. 244 - Canoinhas. 245 - Rio Grande. 
246 - Leopoldina. 247 - Mallet . 248 - Tupaciguara. 249 -
Guaxupe. 250 - Mutum. 251 - Viana, ES. 252 - Ponta Pod .. 
253 - Oeiras. 254 - Passo de Camaragibe. 255 - Pirapora. 
256 - Muqui. 257 - Campo do Brito. 258 - Barra Bonita. 
259 - Govemador Valadares. 260 - Novo Hamburgo. 261 -
Apareclda. 262 - Pojuca. 263 - Jaguaribe. 264 - Americana. 
265 - Teres6polis. 266 - Brod6squt. 267 - Itapui. 268 - Plra
tlninga. 269 - Currais Novos. 270 - Atalaia. 271 - Bragan~;a 
Paulista. 272 - Paraiba do Sui. 273 - ltaporanga d'Ajuda. 274 
- Andrelandia. 275 - Caconde. 276 - Alagoa Grande. 277 -
Jardim. 278 - Floresta. 279 - Camaqua. 280 - Mlssao Velha. 
281 - Caic6. 282 - Imperatrlz. 283 - Congonhas. 284 - Serro. 
285 - Salgueiro. 286 - Monte Azul Paulista. 287 - Sao Vicen
te Ferrer. 288 - Morro do Chapen. 289 - Santo Antonio da 
Platina. 290 - Amparo. 291 - Silo Carlos (2.a edi~;ao). 292 -
Ruy Barbosa. 293 - Brasilia. 294 - Descalvado. 

Acabou-se de imprimir, no Servir;;o Grtijico do 
IBGE, aos vinte e .cinco dias do mes de maio de mil 
novecentos e sessenta e cinco, 28.0 da criar;;iio do 
Instituto e 400.0 da fundar;;iio da cidade do Rio de 
Janeiro . 




