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CACHOEIRA 
DO SUL 
RIO GRANDE DO SUL 

ASPECTOS FiSICOS - Ar ea: 4 . 798 k m •; altitude d a se 
de: 68 m; t emperatu ras em •c: 
maxima, 38,0; minima, 1,2; pre 
cipitar;ao pluviom et r i ca anual 
1.222,4 m m (1970). 

POPULAC)AO - 95 .486 habitant es (Censo D e
mogrtijico d e 1970); densidade 
demogrtiji ca : 20 habi tan t es por 
quil6metro quadrad o. 

ECONOMIA - 162 estabeleciment os industria is, 
778 comerciais (15 atacadistas, 
763 v ar ej is tas) e 285 d e pTest a 
t;tio d e seTv iqos; 5 . 935 im6veis 
rurais ( I NCR A); 7 agencias ban
cdrias e 2 de Caixas Econ61nicas. 

CULTURA - 163 unidad es escolares de en sin o 
primario, 14 de en si no med ia, 6 
de ensino superi or; 4 bi bliotecas, 
6 livmrias, 5 tipograjias, 1 joT
nal, 2 estaq6es radiodijusoras; 
1 cinema e 1 cine - teatro ; 28 as
socia96es culturais, recreativas e 
espoTti vas. 

URBANIZA CAO - 224 ruas e av enidas, 1 jard im e 
~ p arque, 5 praqas e 3 pratas; 

15.383 predios, 8. 075 Ligat;oes eLe
tricas donticili ctTes, 797 apare
/hos te lej6nicos; 12 hotei s, 3 
p ens6es, 18 Testau rantes, 218 ba.
res e botequins. 

SAO DE 

VEiCU LOS -

FINANc;AS 

3 h ospitais com 260 lei tos, . 1 
pol iclinica municipal, 35 medi
cos, 25 d en tis tas, 8 jaTmaceuti 
cos, 5 enjenneiros; 17 janniLcias . 

( R egistmdos na Prej eitura Mu 
nicipal em 1970) - 1.416 auto
m6ve is, 57 6nibus, 635 cami 
nh6es, 1.444 camionetas e 1.211 
veicttlos nao esp ecijicados. 

o r,amento municipal para 1971 
(mil h6es cle cnLzeiros) - 1·eceita 
pmv i sta e clesp esa j ixada: 5,9 
m i lhoes. 

POLiTICA - 15 ver eadores . 
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ASPECTOS HIST6-RIC05 ' 

SEGUNDo cronica do Padre Losano, bandeirantes de 
Raposo Tavares, em 1637, desbravaram terras na re
giao central do Rio Grande do Sul, destruindo, nas 
margens dos rios Jacui , Piratini, Ijui Grande e ou
tros, aldeamentos inciigenas fundados pelos jesuitas. 

Em 1724, estancieiros paulistas e lagunenses es
palharam-se pelo territ6rio sem. entretanto, formar 
povoados. Mais tarde , em conseqiiencia das gu.erras 
sucessivas entre portugueses e espanh6is, vieram de 
Sao Paulo, Parana e Santa Catarina contingentes de 
soldados que, segundo consta, constituiram a ver
dadeira origem do lugarejo . Talvez por isso , alguns 
autores afirmem que a hist6ria de Cachoeira nas
ceu na caserna ou que o Municipio teve origem em 
acampamento militar. 

Ainda no terreno das controversias, diz-se que, 
em 17,53, casais de ac:;orianos chegaram para povoar 
o territ6rio, por determinac:;ao de Gomes Freire de 
Andrade. 

Extrema sul do Pais, na epoca, o Municipio sus
tentou com o estrangeiro diversas lutas, quer de 
demarcagao quer de conquista, das quais saiu en
grandecido. Registra a Hist6ria importantes vit6rias, 
no Vacacai, sabre as forcas castelhanas comandadas 
pelo coronel Antonio Catani e, em 1774, no a rroio 
Santa Barbara, sobre as tropas comandadas por 
Vertiz. 

Tendo a frente o brigadeiro Jose Borges do Can
to, em 1801, sairam de Cachoeira varios conquista
dores das Miss6es: Francisco Carvalho de Aragao e 
Silva, Gabriel Ribeiro de Almeida, Andre Ferreira e 
outros. 

Na Revolugao Cisplatina contam-se, tambem, 
diversos vultos cachoeirenses: Alexandre Luis de 
Queir6s e Vasconcelos, Luis de Carvalho da Silva e 
outros. 

Por ocasiao da Revolugao Farroupilha, Cachoei
ra foi teatro de importantes acontecimentos, tendo 
sido, inclusive, visitada por Bento Manuel Ribeiro. 

0 ano de 1838 foi assinalado pelo dominio repu
blicano, inaugurado por Antonio Vicente da F'on
toura. Com o abandono da vila pelos republicanos, 
em 1840, o regime monarquico foi restaurado e, 
quatro anos depois, a populac:;ao recebeu em triunfo 
a visita de D. Pedro II . 

Participaram da guerra com o Paraguai bravos 
cachoeirenses, entre eles o general J ose Gomes Por
tinho. 

Em 1858, o Governo criou no local uma Colonia 
Agricola, para a qual foram encaminhados 119 colo
nos alemaes, que deram inicio a seus t rabalhos 
dirigidos pelo Barao de Kalden. Apenas tres anos 
depois, essa Colonia ja contava com 925 h abitantes . 

Cachoeira foi ligada a Capital, por linha tele
grafica, em 1876, e por via ferrea sete anos depoisr 
quando recebeu a locomotiva que inaugurou a Es
trada de Ferro Porto Alegre-Uruguaiana. 
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Vista aerea d a B arragem-Ponte d o Fan dan go 

A Campanha pela Proclama<;iio da Republica 
iniciou-se em 1882, com a funda <;iio do Clube Repu
blicano n a cidade . 

Ao lado da estrada de ferro, o r io Jacui foi fator 
de prosperidade niio s6 por ser via n a tural de trans
porte, como por favorecer a irriga <;iio da lavoura do 
arroz, iniciada em 1892 . :Esse cultivo expandiu-se 
com o aproveitamento da grande extensiio de var
zeas regadas pelos tributarios do Jacui. 

Mesmo que niio tenha sido produzido no Mu
nicipio o primeiro arroz rio-grandense , cabe-lhe a 
honra de haver iniciado, em grande escala, a cul
tura desse cereal , que dai se irradiou para outras 
partes do Estado, onde as condi<;6es de clima o per
mitiram. 

A par dos resultados economicos, sao indubita
veis os efeitos sociais do cultivo do arroz, principal
mente pela fixa<;iio do homem na terra, atenuando 
o exodo para os centros urbanos e pela implanta<;iio 
de urn processo continuado de industrializa <; iio . 

Concorrendo para tornar Cachoeira do Sul urn 
dos mais pr6speros municipios do Estado, a Bar
ragem-Ponte do Fandango, com eclusa, foi a 1.a 
construida no Brasil. Permite o aproveitamento in
tegral da hidrovia, tendo sido entregue ao transito 
publico em 25 de janeiro de 1961. 

A Barragem permite o trafego de embarca<;6es 
em 22 min. Seus dispositivos automaticos propi
ciam o escoamento de tocos de arvores e outros 
corpos que descem o rio, independentemente de 
manobra humana. Quanto a ponte, mede 180 m de 
comprimento por 7,50 de largura, com passeio de 
70 em de cada lado, para pedestres. Os viadutos 
medem na direita 70 m e na esquerda, 300. 

Formaqiio Administrativa e Judiciaria 

0 DISTRITO deve sua cria<;iio a uma Provisao de 8 de 
janeiro de 1777. Com territ6r1o desmembrado do 
termo da antiga Vila do Rio Pardo, foi "mandado 
vilar" pelo Alvara de 26 de abril de 1819, com a de
nominaciio de Vila Nova de Sao Joao da Cachoeira. 
Era a eieva\;ao a Municipio. A instala<;ao ocorreu a 
5 de agosto do ano seguinte. A sede municipal, em 
face da Lei provincial n .0 443, de 15 de dezembro de 
1859, concederam-se foros de cidade. 
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Segundo a Divisao Administra tiva de 1911 o 
Municipio cuja den omina<;ao se simplificou para 
Cachoeira, subdividia-se nos distrit os de Cachoeira, 
Pequiri, Palma, Restinga Seca, Dona Francisca, 
Santo Angelo e Cerro Bran co. 

No Recenseamento de 1920 apareceu formado 
dos distritos de Cach oeira (sede), Capan e, Palmas, 
Restinga Seca, Dona Francisca, Agudo e Cerro 
Branco. 

Nos Censos de 1940 e 1950 estava composto do 
distrito-sede (zon as de Cach oeira, Capan e e Barro 
Vermelho) e dos de Agudo, Cerro Branco, Dona 
Fran cisca, Paraiso e Restin g a Sec a. 

0 Municip io passou a den omina r-se Cachoeira 
do Sul em cumprimento ao Decret a-lei estadual 
n.0 720, de 29 de dezembro de 1944 . 

Nos quadros do Recen seamento de 1960 apare
ceu acrescido dos distritos de Cordilheira e Ferreira. 

Ap6s o Censo de 1960 r ecebeu r eformula<;ao e 
perdeu territ6r io ficando atualmente composto dos 
distritos de Cach oeira do Sul (sede), Barro Verme
lho, Capan e, Cerro Branco, Cordilheira, Ferreira, 
Paraiso do Sul , Rincao da Porta e Tres Vendas . 

A Lei provincial n o 799, de 25 de outubro de 
1872, criou a Com arca de Cachoeira, formada so
mente de seu proprio Termo. 

ASPECTOS FISICOS 
No CoRA<;:Ao geografico do Estado, tern os seus 
4 . 798 km" limitados pelos municipios de Sobradinho , 
Agudo, Ca<;apava do Sul, Sao Sepe, Restinga Seca, 
Rio Pardo, Candelaria e Encruzilhada do Sul . 

A Cidade, a 68 metros de alt itude, dista 164 qui
lometros, em linh a r et a, de Por t o Alegre (rumo 
Oeste) e t ern sua posi<;ao geogr:ifica fixada pelas 
coordenadas de 30° 02 ' 48" de la titude Sul e 
52° 53' 42" de longit ude W. Gr. 

0 acidente f isico m ais importan te e 0 rio J acui, 
que r epresentou papel decisivo n o povoamen to ini
cial. Correndo dos municipios de Restinga Seca e 
Agudo, r ecebe, em Cach oeira do Sul, o arroio da 
Porta, o Barriga, o Taboao, o Vacacai, o Irapua , o 
Capan e, o Botucarai, o Bexiga e o Irui . A Barragem
Ponte, no J acui, permitira t rafego livre e seguro de 
Cach oeira do Sul a Porto Alegre, e ate mesmo ao 
Porto de Rio Grande, a Agudo e a Dona Francisca, 
alem do acesso a rodovia federal BR-390. 

Quanto ao relevo, h a 2 zon as de caracteristicas 
bern distintas: uma ao n or te muito montanh osa, 
cortada pela serra do Botucarai e outra n o cen t ro 
sul, onde predominam exten sas campinas e coxi
lhas, formada pela ramifica<;ao da serra do Mar . 

Os cam pos, ricos em veget a<;ao, sao cor tados 
por sangas de alguns metros de profundidade, em 
cm·vas for tes, ao fundo das quais con ·em no verao 
escassos fil etes de agua. Grandes pastagens e t er
ras propicias a lavoura. 
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Ha fil ao carbonifero , n a m argem do Irapu:i, 
continuagao do que vern de Santa c a tarina e passa 
par Torres e Sao J eronimo . Encont ram -se, a in da , 
calca rea, xisto, cobre e outros minerios, porem , so
mente o prim eiro vern sendo aproveitado . 

Em 1970, o dia 27 de dezembro, em que a t empe
ratura se elevou a 38,0°C, foi o m ais quente e o 
dia 30 de junho, em que a t emper a tura desceu a 
1,2oc , o m ais frio . 

A precipitagao pluviom et rica, naquele ana , to 
t alizou 1 . 222,4 mm a seguir discriminada: 

M ES ES 

J an eiro 
Fevereiro 
Mar go 
Abril 
Maio 
Junho 
J ulho 
Agosto 
Setembro 
Outubro 
Novembro 
Dezembro 

Total 

M edia 

PRECIPITAQAO (mm) 

73 ,0 
43 ,0 
86,6 
25 ,7 

195,7 
231,8 
137,7 

73 ,5 
27,0 

155,7 
38,6 

134,1 

1.222,4 

101,8 

PRECIPITA(AO PLUVIOMETRICA-1970 

DEZ 

NOV JAN 

JUN 
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ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

SEGUNDO o Censo Demognifico de 1970, a popula
gao r ecenseada de Cachoeira do Sul e de 95 .486 ha
bitan tes, o que r epresen ta uma densidade dem o
grafica de 20 h abitantes par quil6metro quadrado. 

A populagao residente e de 94 . 350 habitantes, 
dos quais 46 .898 sao homen s. 5.5 % dessa popula<;a J 
concentra -se na zona urban a . 

A cidade, com 50 . 001 h abitantes, registrou cres
cimento de 29 % , em relagao ao Censo de 1960 . 

Existem 21.105 domicilios, sendo 10.302 n a sede. 
Cachoeira do Sul se coloca, em todo o Estadc•, 

n a seguin te posigao: 

6 

MUNICiPmS 

Porto Alegre 
Pelotas 
San ta Maria 
Canoas 
Caxias do Sul 
Rio Grande 
Passo Fundo 
Cachoeira do Sui 

HABITANTE3 

903. 175 
213 . 152 
161 . 704 
154 .832 
145. 502 
118 .412 

95 . 608 
95.486 

POPULACAO RECENSEADA 

48 

24 

0 
19 50 

1····:·:·:·:1 U r b o no e s u bur b o n a 

IJa Rural 

1960 19 70 



ASPECTOS ECON6MICOS 

AGRICULTURA, pecu aria e silvicultura absorvem a 
maior f6r c;a de trabalho no Municipio . 

Integr ante da Micro-Regiao do Vale do J acui, a 
m ais importan te a rea rizicultor a do Estado, e gran
de centro de comercia lizac;ao e beneficiam ento do 
a rroz. 

Segundo o Anuar io Esta tistico do Arroz - 1970, 
a irrigac;ao tributa ria de ac;udes cobriu 12 .407 h a 
(55,4%), a de rios 4 .969 h a (22,2 %), a de a rroios 
4 .286 h a 0 9,1% ) , a de lagoas 721 h a (3,2%) e a de 
m anancia is nao especificados 24 h a (0,1%) , no 
periodo 1968/ 69. 

Agricultura 

0 CENSO AGRiCOLA de 1960 registr ou 5. 541 estabele
cimentos , no Municip io, num total de 339.522 h ec
ta res , dos qua is 73 .999 h a u t ilizados pa r a lavouras 
e 228. 572 h a pa r a past agens . 

De ac6rdo com a a tivida de predominan te, 4. 804 
estabelecimentos se destinavam a agricultura e 
agropecua ri a , e 728 a pecuaria. 

A area cultivada, em 1968, utilizou 36 .933 h ec
tares (12 ,2% a m a is do que no ana an terior ), sendo 
a safra avaliada em Cr$ 20,2 m ilh6es (33,9 % supe
r ior ao de 1967 ), n a con form idade da tabela se
guinte: 

PRODUTOS 

Arroz. 
Trigo ... 
Soja 
Batata-doce .. 
Fumo .. . 
Batata-i nglcBa .. 
lVli lho. 
Outros (1). 

TOTAL 

VALOlt DA 
PRODU()AO 

:-i' ttmeros % 
absolu tos sobre 

(Cr$ 1 000) o tota! 

15 732 77,8 
993 4,\J 
571 2,8 
555 2, 7 
398 2,0 
396 2,0 
32 1 1,6 

1 257 6,2 

20 223 100,0 

( 1 ) Em "outros", incluem -se : laran i a, feiiao, alfafa, ce
vada, linho, aveia., abacate, tanyerina, uva, cebola, a1nendoim, 
pessego, limao, allw, mat;a, pera, m elancia, banana, centeio, 
to1nate, caqui e 1neUio. 
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AGRICULTURA 

Valor da Produc;ao 1968 
Cr$ 1 000 000 

1- Arroz 

2- Tr igo 

3 - Soja 
4- Batato- doce 

5- Fumo 

6- Batata- inglesa 

7- Outros 

2 3 4 5 6 7 

ARROZ - A produc;ao municipal de arroz, que n a 
safra de 1906/ 1907 for a de 350 toneladas, ap6s urn 
quinqtienio, se eleva a 14.338 toneladas, como resul
tado da mecanizac;ao da cultura. 

Em 1912, instalavam-se novas engenhos de be
neficiamento, de maior capacidade do que os exis
tentes a te entao, a primeira fabrica de locom6veis 
e bombas centrifugas da America do Sul, e logo ap6s 
a de bombas e trilhadeiras. 

Fundou-se na Cidade, em dezembro de 1939, a 
Uniao Central dos Rizicultores, que convocou um 
congresso de orizicultores para m ar go do ana se
guinte. 

Em 1941, realizou-se no Municipio a 1.a Feira do 
Arroz do Rio Grande do Sul. Pouco m ais de um 
quarto de seculo (1968 ), repetiu-se o certame, com 
a denominac;ao de II Feira Nacional do Arroz 
(FENARROZ). 

Oficializada pela Lei n.o 1 . 297/68 , a Festa Na
cional teve como cenario o Parque 10 de Novembro , 
onde foi levantado o "Gigante do P arque", obra de 
alvenaria capaz de abrigar dezenas de estantes or
namentais. 0 "Gigante do Parque" foi visitado par 
250 mil pessoas, das quais 54.366 pagantes, que le
varam as bilheterias Cr$ 25,5 milhares. No encer 
ramento, verificou-se que o valor das transac;6es 
ascendeu a cifra de Cr$ 2,5 milh6es . Como par 
ocasiao da 1.a Festa, Cachoeira do Sul transformou
se na Capital Nacional do Arroz . 
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No que se refere a maquinaria agricola, o Muni
cipio, em 1968/69, estava erp 1.0 lugar quanta ao 
numero de levantes (341) , de secadores mecanicos 
(99) , de veiculos de trac;ao animal (1. 678) , de vei
culos a motor (621) , de semoventes (12 . 506 ), de 
galp6es (534, com capacidade para 1. 273 .850 sacos), 
de arados a boi (2. 277), de grades de discos a boi 
(530), de grades de discos a trator (755), de grades 
de dentes (1.03'5) , de semeadeiras manuais (571 ), 
de tratores (753), de motores de explosao (263), de 
locom6veis (118) , de trilhadeiras (387) e de bombas 
(558); em 2.o lugar quanta ao de semeadeiras adu
badeiras (71) e de arados de discos a trator (300 ) ; 
em 3.o quanta ao de semeadeiras mecanicas (158). 
Existem, ainda, 166 arados de aiveca a trator , 26 
combinadas e 51 semeadeiras a lanc;o. 

Em consequi'mcia dos desmembramentos ter
ritoriais sofridos, resultando os municipios de Res
tinga Seca , Faxinal do Soturno, Agudo e Dona Fran
cisca, todos grandes produtores de arroz, Cachoeira 
do Sul , perdeu a lideran c;a que vinha mantendo de 
m aior produtor do Estado e passou, em 1968, a 
ocupar o 2.0 lugar, com produc;ao inferior em 6,5 % 
a do 1.0 colocado. No ano seguinte , entretanto, ja 
voltava a ocupar o 1.0 lugar, quanta ao valor da 
produc;ao, como se observa na relac;ao seguinte, em 
que figuram os 5 maiores produtores do Estado : 

MUNICIPIO 
QUANTIDADE VADOR 

(t) (Cr$ 1 000) 

Cachoeira do Sul 74 933 20 351 

Santa Vit6ria do Palmar 82 226 18 582 

Cam aqua 67 930 16 819 

Mostardas 30 371 8 412 

Arroio Grande 28 329 6 645 

A produc;ao de arroz de Cachoeira do Sul, no 
periodo 1964-69, teve o seguinte desenvolvimento : 

ANOS QUANTIDADE VALOR 

( t ) (Cr$ 1 000 ) 

1964 159 600 15 960 
1965 130 200 13 020 
1966 52 800 5 720 
1967 •• • 0 •• 0 . 72 376 12 666 
1968 82 080 15 732 
1969 (1) 74 .933 20 .351 

( 1) Dados sujeitos a retifica9iio . 
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TRIGO - 0 cultivo deste cereal, ap6s uma fase aus
piciosa (1950-57 ), deca iu, em seguida estacionou, 
para voltar a reagir e, graqas a ut ilizagao de n ovas 
sementes, foi procurada a m elhoria da qualidade e 
aumento da produgao . 

Foram registradas as seguintes produg6es, no 
periodo de 1964-69 : 

ANOS 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

QUAN TIDADE 
( t ) 

9 600 
8 800 
3 421 
1 71 8 
2 614 
5 332 

VAL OR 

(Cr$ 1 000) 
1 430 
1 848 

890 
533 
993 

2 239 

PRODU(;AO DE SOJA 

Mil toneladas 

196 4 1965 1966 1967 1968 1969 

I 

SOJA - Produto de cultivo mais recente , vern r egis
tran do o seguinte incremen to: 

ANOS 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 (1 ) .... 

QU ANTIDADE 
( t ) 

288 
540 
900 

2 760 
2 856 
4 118 

( 1) Da dos su j ei tos a retificagao. 

VALOR 

(Cr$ 1 000 ) 
19 
90 

150 
506 
571 
995 
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BATATA-DOCE e BATATA-INGLESA- Tem consi 
deni vel volume de produ<;ao, com 2 . 415 e 2. 373 to
n eladas, respectivamente. 
FUJIIIO - Cultivado nos distritos de Rincao da Porta, 
Paraiso do Sul e Cerro Branco, constitui boa fonte 
de renda para muitos agricultores (542 t). 

MILHO -- :E cultivado em quase toda a area do Mu
nicipio, sendo a produ<;ao absorvida pelo mercado in
terno. Utilizou 2 .105 h a e r endeu 2. 210 t. 

Trabalham no Municipio nove agronomos. Em 
1968, o IBRA cadastrou 5. 935 im6veis rurais. 

Pecuaria 
A PECUARIA, principalmente a criagao do gada bovina 
e ovino, constitui fator de riqueza dos m ais impor
tantes . Concomitantemente a II Feira Nacional do 
Arroz , realizou-se a Exposic;ao Agropastoril e In
dustrial. 

Entre as r a<_;as predominantes, a "Devon" conta 
com maior numero de cabec;as, seguida pela "Here
ford", ambas r epresentadas por excelentes rebanhos. 
Os reprodutores sao em geral de boa linhagem. 

Entre os ovinos predominam os merinos, produ
tores de la de boa qualidade. 

Cria-se gada, principalmente , para corte. Alem 
do consumo interno, ha exporta<;ao para Canoas, Rio 
Pardo, Ca<;apava do Sul, Bom Retiro do Sul, Monte
negro, Sapucaia e municipios catarinenses. 

A importac;ao compreende apenas reprodutores, 
que em 1969 alcangou 1. 510 bovinos. 
. Em 1969, a populac;ao pecuaria somava 405.665 

cabec;as, no valor de Cr$ 52,7 milh6es e assim se dis
tribuia : 

ESPECIE 

Bovinos ..... . . . ... . 
EqUinos 
Asininos .. . . .... . ....... . .. . ... . 
Muares . 
Suinos 
Ovinos .... .. .. . . . ... . . . . . .. .. . . . . 
Caprinos . .. .. . ... . .. . . .... . .. .. . 

QUANTIDADE 
(cabe<;as) 

215 205 
2•5 430 

740 
1360 

56 450 
105 000 

1480 

Os bovinos representavam 78,8 % do valor tota l 
dos r ebanhos ; os suinos 11 ,1% ; e os ovinos 5,6% . ~~ 

A produc;ao de la, alcangou 199,5 t (no valor de ...,.. 
Cr$ 498,8 milhares) ; a de leite, 6 milh6es de litros 
(Cr$ 1,9 milhao) . 

As aves domesticas somavam 25.300 cabegas, no 
valor de Cr$ 84,3 milhares, verificando-se produ c;ao 
d e 30. mil duzias de avos, avaliadas em Cr$ 36,0 mi
lhares. 

0 mel e a cera de abelh a , com 15,4 e 1,2 to:J.e
ladas, respectivam ente, no valor global de Cr$ 36,6 
milhares. 
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PECUARIA 

Efetivo dos Rebanhos - 1969 

~~~~~~~ Bovinos 

l}})\\J S u In o s 

~ Ovinos 

[---~ Outros 

Os criadores locais contam com a assistencia tec
nica de 2 veterinarios. 

Produ~iio Extrativa 
FoRAM extraidos, em 1968, 195.000 m' de lenha e 
produzidas 135 t de carvfw vegetal, avaliados em 
Cr$ 614,3 milhares e Cr$ 74,3 milhares , respectiva
mente . 

Industria de Transforma~iio 

As INDUSTRIAS cachoeiren ses n ascem, subsistem e 
ampliam-se em func:;ao da agricultura : beneficia
menta de produtos agricolas (sobressaindo os en
genhos de arroz e os moinhos) ; e a fabricagao de 
maquinas e implementos agricolas. Secundando es
tas atividades estao as fabricas de artefatos de 
metal e de madeira . 

Ha, ainda, importantes fabricas de joias, rel6-
gios e 6tica, com exporta<;ao nao s6 para diversos 
E.stados da Federagao como para o exterior : Mexico, 
Peru, Venezuela, Argentina e outros. 
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Cach oeira do Sul, em 1968, foi sede da Exposigao 
Industrial, cer tam e r ealizado con juntamente com 
a Agropastoril e FENARROZ. 

Entre os estabelecimentos citam -se a empresa 
Mernak, com produ <;ao de locom6veis pesados e de 
bombas centrifugas para irrigagao, da qual os Es
tados do Acre e do Amazonas sao os principais con
sumidores ; a Fundigao J acui, fabrica de bombas 
cen t rifugas e rotat ivas, carretas agricolas, a rados, 
tanques para lubrificantes, adubadeiras e outros; a 
firma A. Moritz Friedrich & Cia ., especializada em 
trilhadeir as e colheitadeiras ; a Theodora Pelzer Fi
lho & Cia ., p roduzindo m aquinas pesadas de alta 
precisao (exportadas para os Estados de Santa Cata
rina, Sao Pa ulo, Rio de J an eiro e Minas Gerais, en 
tre out ros) , e m an tendo segao de r etificagao de mo
tores, fabricagao de eixos, etc. 

Em 1968, h avia 162 est abelecimentos de indus
trias de t ransformagao, que apresentaram produgao 
no valor de Cr$ 32 ,0 milh6es, e ocuparam 1. 550 ope
r arios. 

0 gen era de produtos alimentares concorreu 
com ma is de 3/ 4 do valor t ot al e 52,8% do operaria
do . Destes estabelecimentos, 38 ocuparam 5 ou mais 
pessoas . A seguir, t abela discriminativa: 

CLASSE E 
GENEROS DE 
I~ DUSTRIAS 

1 ndu strias de Transfor-
ma~ ii o . .. 

Minerais nao metalicos 
Metalurg:ica . . 
Mecanica .. 
Madeira .... 
Mohil iario .. 
Couros, peles e produ-

tos similares .. 
Texti l. . . .. 
Frodutos alimentares . . 
Bebidas .. 
Editorial e grafica . . 
Outras industrias (*) 

ESTA
BELECI
MENTOS 

OPE
RARIOS 
OCUPA-

008 

31-12- 1968 

162 1 550 

11 155 
10 126 
7 163 

10 69 
8 41 

4 8 
4 52 

81 818 
11 23 
6 45 

10 50 

VALOR DA 
PRODUQAO 

EM 1968 

N\1meros % 
absolutos silbre 

(Cr$ 1 000) o total 

31 969 100,0 

998 3, 1 
1 759 5,5 
2 626 8,2 

499 1,6 
230 0,7 

47 0,2 
346 1,1 

24 116 75,4 
77 0,3 

299 0,9 
972 3,0 

( * ) Estao incluidos estab elecimentos dos segui n tes g€me
xos: m ater!al de transport e, borracha, produtos de perfumaria, 
sab6es e velas, p rodutos de m ateria pl!i stica, fumo e d iversos. 

A fim de aproveitar a grande quantidade de re
siduos de arroz, o Municipio estuda a instalagao de 
uma fabrica de p apel. 
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INDUSTRIA DE TRANSFORMAc;AO 

Valor da produc;:ao - 1968 

Produtos 
olimentores 

MetaiUrgica 

~ MecOnica 

rv:~~,~~~~~ M in e r a i s 
nOo metcilicos 

Ifill 
!tt/(d 
~ Outros gtineros 

Abate de Reses 
A PRonugi\o de matadouro, em 1968, resultante do 
abate de 4. 014 bovinos, 1. 291 suinos, 968 ovinos e 6 
caprinos elevou-se a 981 ,3 toneladas, no valor de 
crs 1,5 milhao. 

Destacou-se a carne verde de bovina, com 758,5 
t e 87,7% do valor, seguida de lange pela de suino, 
com 38,9 t e 3,6 % e do toucinho fresco , com 34,1 t e 
3,4 %. 

Completaram a pauta, os couros secas e salgados 
de bovinos (128,2 t e 3,5% do valor) , a carne de 
ovino (19,4 t e 1,8%) a de caprino, e as peles secas 
e salgadas de ovino e caprino. 

Comercio 
EM 1969, o comercio atacadista era representado par 
15 estabelecimentos, predominando o ramo ,de ge
neros alimenticios. Quanta ao comercio varejista, 
contava com 763 estabelecimentos diversos . 

Somam 444 os supermercados e armazens de se
cas e molhados; ha 30 lojas de ferragens , material 
eletrico e material de constrU<;iio ; 139 de calgados, 
tecidos, m6veis e j6ias, entre outros. 

0 Municipio exporta arroz, produtos agricolas, 
maquinaria agricola, fumo em corda, Iii, couros e 
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peles, carnes verdes e outros produtos, para os es
tados do Acre, Amazon as, Paran a, Sao P aulo, Minas 
Gerais e para diversos municipios gauchos, entre os 
quais Porto Alegre . 

Ha importagao de material de construgao, ma
deiras, ferragens, medicamentos, produtos veteri
narios, tecidos, calgados, generos alimen ticios, prin
cipalmente de Porto Alegre, Sao Paulo, Pelotas e 
Novo Hamburgo. 

Bancos 
EM 1969, funcionavam no Municipio 7 agencias ban
carias: do Brasil , do Estado do Rio Grande do Sui, 
da Provincia do Rio Grande do Sui, do Industrial e 
Comercial , do Nacional do Comercio, da Lavoura de 
Minas Gerais e da Uniao de Ban cos Bras ileiros. 
Achavam-se em atividade tambem as agencias da 
Caixa Economica Federal e da Est adual. 

Eis os saldos das principais contas, em 31 de 
dezembro de 1968 (em milhares de cruzeiros ) : cai
xa, 559 ; emprestimos, 22.526 ; depositos a vista e a 
curto prazo, 8. 598 ; depositos a m edio prazo, 775 . 

A Camara de Compensagao movimentou, em 
1970, 155.331 cheques, no valor global de Cr$ 123,0 
milh6es. 0 valor medio, por cheque, foi de . .... . 
Cr$ 791,71. 

Presta~iio de Servi~os 
No tocante a prestagao de servicos, relacionaram-se 
285 estabelecimentos, em 1969. Podem ser menciona
dos entre os 12 hoteis existentes, o Guarani, J acui, 
Avenida, Ponche Verde, Uniao e Novo Hotel. Fun
cionam , ainda, 3 pens6es, 18 restaurantes, 62 sal6es 
de barbeiros e 27 de cabeleireiros para senhoras . 

T ransportes 
0 MUNICIPIO e cortado pela rodovia federal BR-290, 
asfaltada, que liga Porto Alegre a Uruguaian a; e, 
em breve se-lo-a pela BR-153 , que ligara o Estado 
do Rio Grande do Sui ao do Para. 

Com 192 quilometros de rodovias estaduais, Ca
choeira do Sui tern, na RS-10 , excelente meio de li
gagao entre a sede municipal e a BR-290. Serve-o, 
tambem, a RS-3 . 

Os 1. 91,5 quilometros de rodovias municipais, 
cuidadosamente conservados, interligam todos os 
distritos . Em 1969, o on;amento municipal destinou 
20,8% da despesa total prevista para a execu t;;ao de 
servic;os rodoviarios. 

Pela Rede Ferroviaria Federal, atraves da Via
gao Ferrea do Rio Grande do Sui, o Municipio est a 
ligado nao so a Porto Alegre com o a outros grandes 
centros nacionais. 

Ha 2 estac6es - Cach oeira do Sui e Ferreira, e 
2 paradas: Ilclefonso Fontoura e 109. 
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Alem das tradicionais comunicac;6es fluviais pe
lo rio J acui, a construgao das barragens de D . Marco 
e do Fandango estabelecem ligagao entre as bacias 
do J acui e de Ibicui . 

Acha-se prevista a instalagao de urn porto e de 
urn terminal da PETRO BRAS, no Municipio. 

0 campo de pouso e utilizado pela Companhia 
de Taxis Aereos, e pelo Curso de Aviac;ao Civil de 
Cachoeira do Sul. 

As viagen s para a Capital Estadual consomem 
4 ou 6 horas, de onibus ou de trem, respectivamente. 

Utilizando rodovia, viaja-se para Brasilia-DF, 
em 38 h oras, via Porto Alegre , Curitiba e Sao Paulo. 

De onibus, vai-se a : 

Agudo, em 2 horas e 30 minutos; Dona Francis
ca, em 3 horas ; Faxina l do Soturno, em 3 horas e 
30 minutos; Car:;apava do Sul, em 2 horas e 30 mi
nutos; Candelaria, em 1 hora e 45 minutos; Encru
zilhada do Sul, em 5 horas e 30 minutos; Rio Pardo, 
em 1 hora e 45 minutos; Sao Sepe, em 3 horas e 40 
minutos; Sobradinho, em 3 horas; Santa Maria, em 
2 horas e 30 minutos; Santana da Boa Vista, em 3 
horas e 10 minutos. 
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Por ferrovia atinge -se: 

Bage, em 6 horas: Resting a Seca, em 1 hora e 
39 minutos; R io Pardo, em 1 horae 5.5 minutos. 

As empresas Affonso A. Strassburger, Araujo & 
Cia ., Sobradinho, Sao :oao, Filter , Planalto e Une
sul estabelecem ligag6e3 intermunicipais totalizando 
10 linhas; as Sao J orge, Nossa Senhora da Concei
gao, Barragem, Hamann, Sao Pedro, Affonso A. 
Strassburger, Sao Joao , Sobradinho e Roberto Lon
goni, interdistritais, com 14 linhas; e a Nossa Se
nhora das Gragas esta·Jelece ligag6es urbanas, com 
3 linhas. 

Em 31 de dezembro de 1970, estavam regi.strados 
na Prefeitura Municipal, 1. 416. autom6veis, 57 om
bus, 635 caminh6es, 1. 444 camionetas e 1. 211 vei
culos n ao especificado.s. 

Comunica~oes 

A EMPRESA Brasileira de Correios e Telegrafos <ECT) , 
mantem uma agencia ::1a cidade, com servigo tele
grafico e postal. 

A Companhia Rio-srandense de Telecomunica
g6es assegura o servic.o telef6nico atraves dos seus 
797 aparelhos. Possui servigo de micro-ondas que 
pennite ligagao com txldo o Estado, Sao P aulo e 
Rio de J aneiro . 

Companhia Rio-grandense de Telecornunica96es 
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ASPECTOS CUL TUP.AIS 

0 M UNICi PIO foi sede <!a :9° Exposigao Internacional 
e Cultur al das Nagoe: U:::id3.s, em 1955. 

Ensino Primario 
DE 73,0% era o indice d:! 3scolaridade municipal par 
ocasiao da realizagao d.a :enso Escolar , em 1964. Nas 
areas urbana e subL:-b3.La elevava-se para 81 ,8%. 
No Estado do Rio Graxe do Sul o indice er a de 
77,8% e no Brasil de 6601 °o . 

No inicio do ana ~ e -h:o de 1970 , achavam-se em 
funcionamento 163 u .:::iC s des escolares, com 577 pro 
fess6res e 14 . 863 all.: n os m 3. tr iculados. 

Gindsio 
Barao do 

R io Branco 

G r upo 
Escolar 
"Anton i o 
V icente 
Fontoura" 
e Gindsio 
Comercial 

Edific i o 
on d e 
j1Lnciona1n, 
as Faculdacl es 
d e Ciencias 
Politicas 
e Econ6micas 
e as de 
Filosot ia , 
Ciencias e 
L e..t:ras 
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Ensino Media 
0 ENsiNo medio era ministrado, em 1970 , em 14 uni
dades escolares, que funcion avam nos seguintes es
tabelecimentos: Colegio Estadual Dr . Liberato S . V. 
Cunha (ginasial diurno e noturno e colegiaD ; Es
cola Normal Joao Neves da Fontoura (colegial ); 
Ginasio Comercial de Cachoeira (comercial ) ; Gi
n asio Roque Gonzales (ginasial e comercial ) ; Gina
sio Imaculada Conceic;ao (ginasial e normal) ; Gina
sio Barao do Rio Branco (ginasial e colegiaL• ; Gi
n asio Comercial Arlindo Pasqualini (comercial) e 
Ginasio Estadual Borges de Medeiros (ginasial) . 

No inicio do ano letivo, achavam-se matricula
dos 4 .255 alunos sob orientac;ao de 298 profess6res . 

Ensino Superior 
NAs 6 unidades escolares de ensino superior, qu.;;) fun
cionam na Faculdade de Ciencias Politicas e Eco
n6micas (economia) , Escola Superior de Artes Santa 
Cecilia (artes plasticas) e Faculdade de Filosofia , 
Ciencias e Letras (letras, pedagogia, ciencias e es
tudos sociais) m atricularam-se 462 alunos, no inicio 
do ano letivo de 1970 . Ravia 93 profess6res em 
atividade. 

Bibliotecas 
Possur acervo de 8 . 878 volumes a Biblioteca PUblica 
Municipal . Seguem-na a Augusto Meyer com 5 . 000 , 
mantida pela Uniao-Moc;os Oat6licos, a da Escola 
Normal Joao Neves da Fontoura, com 7. 777, e a Ar
noldo P aulo Fiirestenau, com 5. 866, man tide.. pela 
Faculdade de Economia. 

Casas de Espe-taculos 
Os EsPETACULos teatrais e cinematograficos sao exi
bidos no Cine-teatro Coliseu, que disp6e de 1 . 045 
poltronas, e no Cine opera Astral, com 980. 

Divulgac;iio 
o JoRNAL no Povo, 6rgao de divulgac;ao loca:, cir
cula 3 vezes por semana, com tiragem de 28 mil 
exemplares. 

As empresas radiodifusoras sao: Radio Cachoei
ra do Sul, prefixo ZY - 4, freqi.1encia de 1 . 250 kc/s, 
ondas m edias , em atividade desde 1946; e Radio 
Princesa do J acui , prefixo ZYU -48, freqiiencia de 
1 . 520 kc/ s, ondas m edias, em atividade desde 1954 . 

Em funcionamento, 5 tipografias e 6 livrarias . 
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Associaq6es 

Cait;am 
Piscina 
T enis Clube 

Sociedade 
Rio Bmnco 

HA. 28 a.>sociac;5e.> culturs is, r ecreativas e desporti
vas, cJm urn total de 10 .::!49 sC.cios. Entre as cultu
rais, •:.es-:;aca:rr_-se o Coral Cachoeirense e a Associa 
c;ao C :tch oei::en.se Pr6-Ensino Superior ; entre as re
creatr;a~. o ::lubE Comercial, a Sociedade Rio Bran 
co, o Grem:o Nautico Ts mandare, o Clube Uniao 
Famitar , o Caic;ara Piscina Tenis Clube e o Clube 
Uniao Ir_dependente; e a1: desportivas, o Cachoeira 
F uteool Clube , o Guarani Futebol Clube, o Gremio 
Espor::ivc• M :wa, o Figuei:as Atletico Clube, o Ca
choeil ::1 Ttm:s Clube, o G: upo de Bolao Taruma, o 
Grupe• de Bolao Tamandare, o Grupo de BoHio e a 
Associ J.c;~o Cach oeirense de Automobilismo . 
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Religiao 
A MAIO RIP- da popul a gao e ca tolica. Os :;rrincipai3 
templos sao ~ Matr iz de Nessa Senh ora •h Concei
gao, a Ma t r i:; de Santo Antonio e a Igre~ a de Sfi.:J 
J ose . 

0 prote&.antismJ se civide entre :=- Par6:tu i3. 
Cristo RedE::l.tor e ~ Igrejas Evangelicas da GJnf . 
Luterana e Evangelica Asscmbleia de Deus. 

£.are;a E1>an 7e !'ca da Conj isstio v .. d erana 
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Entre as festas religiosas cumpre assinalar a 
procissao fluvial em homen agem a Nossa Senhora 
dos Na-.regantes. 

Assistencia Medico-Sanitaria 
0 Mu NiciPIO disp6e de 3 hospitais gerais : 0 de ca
ridade e Beneficencia, com 211 leitos; o Dr. Silvio 
Scopel, com 28; e o Paraiso do Sul, com 21. 0 pri
m eiro n a cidade, o segundo em Cerro Branco e 
o ultimo em Paraiso do Sul . Acha-se em final de 
constn.c:;ao 0 Hospital da Liga Operaria cachoei
rense . 

Ha , a inda, 1 policlinica municipal , o Centro de 
Saude n .o 10 e os servic:;os do INPS . 

Em atividade profissional, 35 medicos , 25 den 
tistas, 8 farmaceuticos e 5 enfermeiros. Existem 17 
farmacias. 

Hospital da Caridade 

Urbaniza~oo 

TR A<;ADA em 1820 par Jose Saldanha, Cachoeira do 
Sul E uma cidade m oderna, com 233 logr adouros 
publieos ; 224 ruas e aven idas, entre as quais a 7 de 
Setembro, a Julio de Castilhos, a Andrade Neves, a 
Duqu.= de Caxias, a Pinheiro Machado, a Dr. Liberato 
S . V da Cunha, a Bento Gonc;alves, a Conde Porto 
Alegre , a Saldanha Marinho, a D . Pedro II, a Gene
ral Osorio, a Moron, a 15 de Novembro, a Dr. David 
Barcelos, a Alarica Ribeiro, a Otto Munak, as ave
nidao: Brasil , Presidente Va r gas; 5 prac:;as: a Balta
zar de Bern, a Salgado Filho, a Jose Bonifacio, a 
Dr . Borges de Medeiros e a Floriano Neves da Fon
tourE., 1 jardim e parque - o Orquidario Municipa l ; 
e 3 r: ra ias. 
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3 a "=8 logradouros publicos pavim.e:ntados, .5 ::tr
tai ::ados e 175 com ilumin acao don:kUi3,ria. Dos 
15 . 333 pr~di o.s existen tes, 8. 075 sao ~:ridJS par 
encrgia eletrica d omiciliar, 7 . 130 pela r €-de de abas 
t= ~:me n to de agua e 2 . 983 pel a de esg.JtCS sanica
li.:>E. 
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Atrac;oes Turisticas 
Igreja Matriz de Nossa Senhom da Conceic;;ao, ini
ciada em 1793 e int imamente ligada a h ist6ria da 
Cidade; 

Bronze de Antonio Vicente da Fontoura, com 
cerca de 3 metros de altura, inaugurado em 1935 ; 

Chateau d'Eau, reservat6rio da Hidraulica Mu
nicipal, constituido por chafarizes em forma de can
taros, com 8 ninfas e no t6po da obra, representagao 
de Netuno. Inaugurado em 1924; 

Busto, em bronze, do DT. Libemto Salzano Vieim 
da Cun ha, inaugurado em 1958. Assentado em pe
destal de m armore e base de granito vermelho cla
ra, tern a obra a altura aproximada de 3,30 metros . 

Ma1·co em granito, de uma s6 pega, medindo 
2 metros, com placa de bronze, simboliza a amizade 
entre Brasil e Uruguai e data de 1962; 

BaTmgem -Ponte do Fandango, em eclusa de 85 
metros de comprimento, 15 de la rgura e 10 de pro
fundidade. A barragem permitira rapida travessia 
de embarcagoes e disp6e de dispositivos a utomaticos 
para facilita r a descida de troncos de arvores e de 
outros corpos . Qua nta a ponte, destina-se :::. permi
tir a passagem de qualquer veiculo . Ha passeios 
para pedestres; 

Fonte das Aguas Danc;;antes " Artibano Savi", 
obra de engenharia moderna, localizada junto ao 
Orquidario Municipal. formando com ele uma s6 pe
ga. Foi inaugurada em 1968 ; e 

PTaias de Sao LouTenc;;o, Capao GTande n o rio 
Jacui, e o Conglomerado de Cerros, no dis-;rito de 
Cerro Branco, que despertam a a t engao p.Jr suas 
formas curiosas. 

ASPECTOS ADMINISTRA TIVOS f 
POLiTICOS 

ENTRE outras repartig6es publicas acham-se insta
ladas, em Cachoeira do Sul, uma Coletoria Federal, 
r esponsavel tambem pela arrecadagao de tributes em 
Faxinal do Soturno, Agudo, Dona Francisca e Res
tinga Seca ; a Coletoria Estadual ; e a Agencia Mu
nicipal de Est a tistica do !BE . 

Financ;as 
EM 1969, a Uniao arrecadou, no Municipio , Cr$ 2,2 
milh6es ; o Estado, Cr$ 8,6 milh6es e a Prefeitura 
Cr$ 4,1 milh6es (Cr$ 982,2 milhares relatives a ren
da tributaria) . 

0 Orgamento Municipal aprovado para 1971 
estima receita em Cr$ 5,9 milh6es e fixa igual des
pesa . 
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Edi ' :cia Brasilia 
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Representaqiio Politico 
A CAMARA de Vereadores de Cachoeira do Sul e cons
tituida de 15 r epresentantes. 

Ate 31 de dezembro de 1970, achavam-se inscri
tos 32.773 elei-:ores. 

FONTES - As injonnacoes divu/.gculas neste tmbalh o joram, 
em sua maioria jontecidas 7Jelo Agente de Estatistica de Ca
choeira do Sul, Jose Raymundo Cor1·ea. 

Utilizados, t,unbem, clados dos aTqtdvos de docwnentacao 
1nunicipaL do I RE, de diveTsos 6Tgdos cLo siste m,a estati.stico 
nacional e da ; ." eclicrio da MonogTajia. 

ESTA publicaQaco faz paTte da seTie de monograjias nwnicipais 
organizada pelo D epaTtamento de Divulga9liO Estatistica do 
I nstituto Bmsil€iTO de Estatistica. A nota intTOdut6ria, so bTe 
aspectos da evcolucao hist6rica do M tmicipio, corresponde a 
mna tentativa uisando sintetizar, com adequada sistematiza-
9ciO, ele1nentos espaTsos ent di jeTentes docuutentos. Ocorre1n, 
em, alguns caso.;;, divergencias de OJJiniiio, co1nuns e1n assun
tos dessa natur;;za . ndo sendo 1·aros as equivocos e contradi
Q6es veTijicados nas pT6pTias jontcs de pesquisa. 
Par isso , o I BE aco lheria com a maio1· inteTesse qualqueT cola
bomcdo. especialmente cle historiadores e g e6gm jos. 
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Coles;ao de Monografias 

6.• StR I E A 

500 Cr iciUma1 sc 
501 Ribeirao Preto, SP (4.• ed .J 
502 Cornel io Proc6 pio, PR 
503 Pet rolina, PE 
504 I tumbiara, GO 
505 Sape, PB 
506 Barra de Sao 

Francisco, ES 
507 Cachoeira do Sui, RS 

Ac"bou-se cLe imprimi r, no Servi!,!O Grti.;ico d" Fund"!,!tio 
JBGE, aos sete d i"s do mes d e dezembro d e mtl novecentos 
.e seten t a e um - 3 977 
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