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Objetivo
Este estudo trata da formação histórica
do município de Caxias do Sul a partir da
sua criação. O município nasce pelo artigo
estadual 257, de 20 de Julho de 1890,
deixando de ser Freguesia de Santa Tereza
de Caxias. Para a administração do
município, o governo estadual nomeou
uma junta governativa município que
estabelece as regras iniciais do município,
definindo o Código de Postura de 1893. O
objetivo do estudo é identificar as
principais
atividades
econômicas
registradas no município.

Metodologia
O método usado na pesquisa é descritivo e
as fontes são os Livros de Registro de
Indústrias e Profissões, localizados no
Arquivo Histórico do Município de Caxias
do Sul, João Spadari Adami. O período do
estudo compreende as séries de 1892-1895.

Conclusão
A riqueza da pesquisa está no uso dessa
fonte que permite a descrição por ramos,
nome de proprietários, localização, tipo de
negócio e taxas de impostos. Evidencia que
alguns comerciantes tornam-se pequenos
proprietários industriais.

Resultados e discussão
1. Os dados indicam que as principais
atividades econômicas existentes
na antiga Colônia Caxias eram
distribuídas em atividades voltadas
para o comércio, oficinas e pequenas
indústrias e diversos serviços. No
comércio, a diversidade de produtos
que mostram a riqueza da colônia,
na indústria o potencial da produção
de manufaturados em série e
beneficiamento
de
produtos
agrícolas e nos serviços, demandas
necessárias de um município em
expansão.
2. O estudo mostra que muitos
proprietários de estabelecimentos
comerciais investem na indústria.

3. Constata-se o destaque dos
seguintes
ramos
industriais:
bebidas,
olarias,
serrarias,
funilarias, ferrarias, marcenarias,
selarias, moinhos, lombilharia e
curtumes. Ainda pequenas fábricas
de chapéu, vimes e pó de inseticida
4. As indústrias estão concentradas
na vila, mesmo que se encontrem
distribuídas também nas diversas
léguas.

Bibliografia
HERÉDIA, Vania Beatriz. Processo de Industrialização da
Zona Colonial Italiana. 2 ed. Caxias do Sul: EDUCS, 2017. DE
BONI, Luis; COSTA, Rovílio. Os Italianos do Rio Grande do
Sul. 3 ed. Caxias do Sul: EST/UCS,1984. ADAMI, João Spadari.
Caxias do Sul. 1 ed. Caxias do Sul: O momento, 1957. COSTA,
Rovílio; COTELLA, Irineu; SALAME, Pedro; SALAME, Paulo.
Imigração Italiana no Rio Grande do Sul. 1 ed. Caxias do Sul:
EST/EDUCS, 1975. PESAVENTO, Sandra. RS: Agropecuária &
Industrialização. 1 ed. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1983.
ADAMI, João. Mirante, 1 ed. Caxias do Sul: Maneco, 2003.

