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Apresentação
Presentation

Caxias do Sul é a capital do trabalho na região sul 
do Brasil. De origem italiana e com mais de um século de 
história, atualmente a cidade é a segunda maior do estado do 
Rio Grande do Sul com cerca de 465 mil habitantes. Ao longo 
desses anos, Caxias do Sul tornou-se uma cidade multiétnica   
e multirracial, oferecendo oportunidades para todas as pessoas 
que escolheram a cidade para viver, trabalhar e constituir suas 
famílias. 

O desenvolvimento da economia caxiense ao 
longo do século XX pode ser considerado o principal fator 
de expansão da cidade. O culto ao trabalho e a vocação 
empreendedora trazida pelos imigrantes deu origem a uma 
indústria de transformação diversificada, que atualmente 
abriga o segundo maior polo metal-mecânico do Brasil. 
Porém, como resultado da urbanização acelerada, atualmente 
o setor terciário (serviços e comércio) é o mais representativo 
da economia, sendo responsável por 52,96% da riqueza 
produzida. O município detém o terceiro PIB do estado e 
possui cerca de 175 mil empregos formais, distribuídos em 34 
mil estabelecimentos. 

Caxias do Sul é a principal cidade do interior do Rio 
Grande do Sul, sendo referência regional em serviços, saúde, 
educação técnica e de nível superior para uma população 
superior a um milhão de habitantes. O crescimento urbano 
acelerado que caracteriza a região serrana do Rio Grande do 
Sul e diversas regiões brasileiras, traz consigo uma série de 
demandas econômicas, sociais, estruturais e ambientais. 

Essas demandas representam os desafios diários da 
administração pública do município, que empreende uma série 
de projetos focados na modernização das condições estruturais 
e na ampliação e qualificação das políticas sociais. 

Caxias do Sul is the working capital in the southern region 
of Brazil. With its Italian origin and more than a century for history, 
it is currently the second largest city in the state of Rio Grande do 
Sul with approximately 465 thousand inhabitants. Through the 
years, Caxias do Sul became a multiethnic and multiracial city, 
offering different opportunities to all those who have chosen to live, 
work and constitute their families here.

The development of the city’s economy along the 21st 
century can be considered its major expanding factor. Devotion to 
work and vocation to entrepreneurism brought by the immigrants 
originated diversified processing industries, and the city hosts the 
second largest metal-mechanical pole in Brazil. However, as a 
result of the accelerated urbanization, currently the tertiary sector 
(services and commerce) is the most representative in the city’s 
economy, responsible for 52.96% of the wealth produced. The city 
holds the state’s third GDP and has about 175 thousand formal jobs, 
distributed throughout 34 thousand establishments. 

Caxias do Sul is the main city in the state of Rio Grande 
do Sul and it is a regional reference as for services, health, technical 
and higher education to a population of more than one million 
inhabitants. Accelerated urban growth characterizes this region in 
the state carries with it a series of economical, social, structural and 
environmental demands. 

These demands represent daily challenges for the 
city’s public administration who has undertaken a few projects 
focusing on the modernization of structural conditions and on the 
enlargement and qualification of social policies.
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City Hall of Caxias do Sul: 
Modernization of Infrastructure 
and Social Responsibility

O crescimento econômico e populacional de Caxias do 
Sul nas últimas décadas desencadeou uma série de necessidades 
que norteiam o planejamento e as ações da Prefeitura 
Municipal. A infraestrutura da cidade vem recebendo 
investimentos superiores a US$ 200 milhões, com diversas  
intervenções nas áreas de mobilidade urbana, saneamento  
ambiental, habitação e regularização fundiária, sistema viário 
rural, abastecimento de água e disposição final de resíduos 
sólidos urbanos, por exemplo. Na área social, as ampliações 
dos atendimentos básicos de saúde, educação e assistência 
social merecem destaque, ao lado de uma grande rede de 
solidariedade formada por entidades  públicas e privadas, que 
atendem os caxienses que mais precisam da atuação do poder 
público. Com essas ações o governo projeta a cidade no futuro, 
com mais oportunidades para seus habitantes e com condições 
de promover o crescimento sustentável de sua economia. 

Economical and populational growth in Caxias do Sul on 
the latest decades triggered a few needs that guide the City Hall’s 
plans and actions. The city’s infrastructure has received investments 
higher than US$ 200 million, with several interventions on the areas 
of urban mobility, environmental sanitation, housing and agrarian 
regularization, country roads, water supply, and final disposal 
of urban solid waste, for instance. In the social area, highlight is 
given to the increase in basic medical care, education and social 
services, along with a huge network of solidarity formed by public 
and private entities, who address those citizens who need actions 
from the government the most. With these actions, the government 
projects the city into the future, with more opportunities for its 
inhabitants and conditions to promote sustainable growth of its 
economy.

Ano
Year

Educação
Education

Renda
Income

 Saneamento
Sanitation

 Saúde
Health

IDESE - Índice
IDESE - Index

Índice
Index

Ordem
Order

Índice
Index

Ordem
Order

Índice
Index

Ordem
Order

Índice
Index

Ordem
Order

Índice
Index

Ordem
Order

2000 0,864 79º 0,809 15º 0,814 1º 0,843 362º 0,832 1º
2001 0,867 94º 0,801 27º 0,815 1º 0,839 405º 0,830 1º
2002 0,875 97º 0,803 30º 0,816 1º 0,83 419º 0,831 1º
2003 0,881 94º 0,811 64º 0,817 1º 0,834 375º 0,836 1º
2004 0,883 84º 0,818 45º 0,817 1º 0,839 353º 0,839 1º
2005 0,882 78º 0,837 9º 0,817 1º 0,840 373° 0,844 1º
2006 0,882 77º 0,825 23º 0,817 1° 0,835 416º 0,840 1º
2007 0,885 84º 0,849 34º 0,817 1º 0,839 390º 0,847 1º
2008 0,878 98º 0,889 20º 0,816 1º 0,841 350º 0,856 1º
2009 0,900 85º 0,880 18º 0,816 1º 0,837 393º 0,858 1º

Índice de Desenvolvimento Socioeconômico (IDESE) de Caxias do Sul
Caxias do Sul Socio Economical Development Index (IDESE)

Prefeitura de Caxias do Sul: 
Modernização da Infraestrutura  
e Responsabilidade Social

Fonte: Fundação de Economia e Estatística – FEE. www.fee.rs.tche.br 
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1.1 | POSIÇÃO GEOGRÁFICA

O município de Caxias do Sul está localizado na 
extremidade leste da encosta superior do nordeste do estado do 
Rio Grande do Sul, no sul do Brasil. A latitude sul é de 29°10’25’’ 
e longitude oeste de 51°12’21’’. Ocupa uma área territorial de 
1.648,60 quilômetros quadrados, que corresponde a 0,55% da 
área do estado. Sua altitude é de 760m acima do nível do mar 

Em linha reta, Caxias do Sul está distante 96 km 
de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, ou, 
127km, via rodoviária. Até Brasília, capital do país, o percurso 
é de 2.132 km; até Buenos Aires de 1.600 km; até Montevidéu 
de 1.000 km, e até São Paulo de 992 km. 

O clima é subtropical. A temperatura oscila entre 
-1,4°C e 33,6°C durante o ano, sendo que a média se situa 
ao redor dos 16°C. Além disso, apresenta chuvas periódicas 
- pluviosidade varia entre 1.500 e 1.800 mm por ano - e 
invernos frios e verões com temperaturas bem agradáveis. Há 
ainda, como característica, a ocorrência de geadas.

1.1 | GEOGRAPHIC POSITION

The city of Caxias do Sul is located on the eastern end 
of the upper Northeast mountain area of the state of, in the 
southernmost part of Brazil. Southern latitude is 29° 10’25’’ and 
western longitude is 51o 12’21’’. Its territory covers 1,648.60 
square kilometers, corresponding to 0.55% of the entire state area. 
It’s at an altitude of 760 m above sea level.

On a straight line, Caxias do Sul is 96 km far from 
Porto Alegre, the state capital, or at 127 km, via road transport. 
To Brasilia, the country’s capital, it is a 2,132-km-long journey; 
1,600-km to Buenos Aires; 1,000-km to Montevideo; and 992-km 
from São Paulo. 

Climate is subtropical and temperatures can vary between 
-1.4°C and 33.6º C during the year, and the average temperature 
lies somewhere around 16º C. In addition to that, there are rain 
periods – with rainfall ranging between 1,500 and 1,800 mm 
per year. Winters are cold and summers have mild temperatures. 
Another characteristic of its weather is the occurrence of frost.

1 | Aspectos Gerais
1 | General Aspects

Argentina

Uruguai

Porto Alegre

Caxias do Sul
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Fábrica caseira de queijo da família Postali. Abel Postali e filhos. 1923. Foto de 
Primo Postali. Acervo Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami

Parreirais de José Bisol e Cia. 1907.- Acervo Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami

Casa de comercio de Annunccio Ungaretti , na Av. Júlio de Castilhos, entre 
Visconde de Pelotas e Dr. Montaury. Anuncccio Ungaretti com a esposa Eulália 
e filhos.1911 - Acervo Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami

Avenida Júlio de Castilhos, esquina Dr. Montaury. À esquerda vê-se o muro que circundava a Praça Dante Alighieri. 
Ca. 1893 - Acervo Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami

Colonos celebrando a colheita. Ca. 1910. Foto de Ottone Tasca.
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1.2 | ORIGEM DE CAXIAS DO SUL 

A história da colonização de Caxias do Sul começa em 
1875 com a chegada dos primeiros imigrantes italianos na região 
serrana do Rio Grande do Sul. Quando chegaram, encontraram 
os índios caingangues e uma mata virgem. Os imigrantes na 
sua maioria eram camponeses da região do Vêneto, situada ao 
norte da Itália. Entre as milhares de pessoas que buscavam um 
lugar melhor para viver, encontravam-se lombardos, trentinos  
e outros. Embora tivessem ganhado como auxílio do governo, 
ferramentas, alimentação e sementes, esse mesmo auxílio teve de 
ser reembolsado aos cofres públicos. 

 Dois anos após a chegada dos imigrantes à sede da 
colônia Campo dos Bugres como foi chamada inicialmente, 
recebeu a denominação de Colônia de Caxias. No dia 20 de junho 
de 1890, foi criado o município e, em 24 de agosto do mesmo 
ano, foi efetivada sua instalação. 

“Durante muito tempo, por falta de estradas e de outras 
formas de comunicação, as colônias italianas permaneceram como 
uma espécie de ilha em relação às demais sociedades existentes 
no estado. O isolamento rural a que se viram submetidas, 
favoreceu a projeção por muitas décadas, de seu modo de vida 
peculiar, baseado na pequena produção agrícola independente, na 
economia familiar de subsistência e, culturalmente, baseada na 
relação de coesão do mundo rural com a igreja.”* 

Vários ciclos econômicos marcaram a evolução do 
município ao longo dos séculos XX e XXI. O primeiro deles está 
ligado ao traço mais forte de sua identidade: o cultivo da videira 
para consumo próprio; o segundo, para comercialização. Ainda 
nas primeiras décadas do século passado surgiram as fábricas 
mecanometalúrgicas e têxteis, as quais, tempos depois, viriam 
a se consolidar como polos industriais atuantes. Foi a partir da 
instalação da indústria automobilística no país, no final da década 
de 1960, que a indústria metalmecânica viveu sua grande fase de 
expansão. De fornecedora de peças e componentes, Caxias do Sul 
passou a fabricar produtos de alta qualidade.
Fonte: *RIBEIRO, Cleudes Piazza - “A Imigração Italiana na Serra Gaúcha.” Caxias do 
Sul: EDUCS, 1992.

1.2 | ORIGIN OF CAXIAS DO SUL

History of colonization in Caxias do Sul starts in 1875 
with the arrival of the first Italian immigrants in this mountainous 
region in the state of Rio Grande do Sul. When they arrived, they 
found the Kaigang Indians and virgin woodland. Most immigrants 
were farmers from Veneto, in the North of Italy. Among thousands 
of people searching for a better place to live, there were Lombards, 
Trentinos, and others. Even though they received help from the 
government in the form of tools, seeds and food, that very same 
help had to be reimbursed to public coffers.

Two years after the immigrants’ arrival at the seat of the 
Colony known initially as Campo dos Bugres it was renamed as 
Colônia de Caxias. On June 20, 1890 the city was created and that 
was effective as of August 24 that same year.

“For a long time, because of the lack of roads and means 
of communication, the Italian colonies remained as a kind of island 
in relation to other societies in the state. Rural isolation to which 
they were subdued favored the projected of their peculiar way of 
living for decades – based on small and independent agricultural 
production, family economy for their survival, and subsistence – 
and based on the cohesion relationship between the rural world and 
the church.”* 

Several economic cycles marked the evolution of the city 
during the XX and XXI centuries. The first cycle is connected to 
the strongest trait of its identity: growing vineyards for home 
consumption; and the second, to its commercialization. In the first 
decades of the last century the textile and mechanic-metallurgic 
companies came out, which some time later would consolidate as 
active industrial pole. It was after the first automaker was set up in 
the country, in the end of the 1960’s, that metal-mechanic industries 
lived their largest expansion period. From part and component 
supplier, Caxias do Sul began manufacturing high quality products. 
Source: *RIBEIRO, Cleudes Piazza -“A Imigração Italiana na Serra Gaúcha.” Caxias do 
Sul: EDUCS, 1992. 
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1 | Aspectos Gerais
1 | General Aspects
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1.3 | POPULAÇÃO 

A população de Caxias do Sul possui, atualmente, 
465 mil habitantes (Fonte: IBGE - 01/07/2013), sendo que 
96,29% vivem na área urbana e 3,71% na área rural. Depois 
da capital, Porto Alegre, é a segunda maior cidade no estado 
em número de habitantes. Hoje, apenas parte da população é 
descendente dos imigrantes italianos que chegaram à região 
no final do século XIX. Ao longo da sua história, Caxias do 
Sul recebeu imigrantes das mais diversas etnias, vindos de 
diferentes cidades do Brasil e outros países. 

O IDESE é um índice sintético calculado pela 
Fundação de Economia e Estatística (FEE), que visa a medir 
o grau de desenvolvimento dos municípios gaúchos. O IDESE 
avalia quatro blocos de indicadores: domicílio e saneamento, 
educação, saúde e renda. O IDESE utiliza um índice que 
varia de zero (valor mínimo) a um (valor máximo). Quanto 
mais próximo de um, melhor o desempenho. Caxias do Sul 
obteve em todos os indicadores, um índice maior que 0,858, 
apontando um alto grau de desenvolvimento. 
Fonte: IBGE-2013/FEE-2009.

Conforme o Censo Demográfico realizado pelo IBGE 
no ano de 2000, a população de Caxias do Sul, era de 360.419 
habitantes. Já para o ano de 2010, conforme o Censo Demográfico 
realizado pelo IBGE, a população foi de 435.564 habitantes.

1.3 | POPULATION
Population of Caxias do Sul is currently 465 thousand 

inhabitants (Source: IBGE - 01-07-2013), with 96.29% living in the 
urban area, and 3.71% in the rural area. After the state capital – 
Porto Alegre – it is the second largest population in the state as for 
number of inhabitants. Today, only part of the population descends 
from the Italian immigrants who arrived at the region in the end 
of the XIX century. Along its history, Caxias do Sul has received 
immigrants from the most varied ethnic groups, from different 
cities in Brazil and from different countries. 

IDESE is a synthetic rate calculated by Fundação de 
Economia e Estatística (FEE), and it aims at measuring development 
growth in towns in Rio Grande do Sul. IDESE evaluates four 
sets of indicators: dwelling and sanitation, education, health and 
income. IDESE uses a rate that ranges from zero (minimum) to 
one (maximum). The closer they are to each other, the better the 
performance. Caxias do Sul obtained a rate higher than 0.858 in 
all indicators pointing to a high level of development. 
Source: IBGE-2013/FEE-2009. 

According to the Demographic Census carried out by  IBGE 
in the year 2000 the population in Caxias do Sul was 360,419 
habitantes. In the year 2010. According to the Demographic Census 
carried out by IBGE, population was 435.564 inhabitants.
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Dados Estatísticos da população de Caxias do Sul/ Série Histórica 2000-2013
Statistic data of the population in Caxias do Sul / Historical Series 2000-2013

Fonte: Fundação de Economia e Estatística – FEE / Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
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1 | General Aspects

Ano / Year População / Habitantes
Population / Inhabitants

2000 Fonte IBGE/Censo 2000 / 2000 Source IBGE / Census 360.419
2001 Fonte FEE/ Estimativa /2001 Source Fee / Estimate 365.557
2002 Fonte FEE/Estimativa / 2002 Source Fee/Estimate 370.790
2003 Fonte FEE/ Estimativa /2003 Source Fee / Estimate 376.135
2004 Fonte FEE /Estimativa / 2004 Source Fee / Estimate 381.597
2005 Fonte FEE /Estimativa / 2005 Source Fee / Estimate 387.213

2006 Fonte IBGE/Estimativa / 2006 Source IBGE / Estimate 393.021
2007 Fonte IBGE/Estimativa / 2007 Source IBGE / Estimate 399.038
2008 Fonte IBGE/Estimativa / 2008 Source IBGE / Estimate 405.858
2009 Fonte IBGE/Estimativa / 2009 Source IBGE / Estimate 410.166

2010/ Fonte IBGE / 2010 Source IBGE / Estimate 435.564
2011 Fonte IBGE/Estimativa / 2011 Source IBGE / Estimate 441.332

01-07-2012 Fonte IBGE/Estimativa / July 1/2012 Source IBGE / Estimate 446.911
01-07-2013 Fonte IBGE/Estimativa / July 1/2013 Source IBGE / Estimate 465.304
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1.4 | VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO 

A comunicação eletrônica atua fortemente em 
Caxias do Sul. Destacamos a RBS TV, da Rede Brasil Sul de 
Telecomunicações que, além de retransmitir a programação da 
Rede Globo de Televisão, gera programas locais e regionais, com 
destaque para o telejornalismo. Há ainda tevês comunitárias 
a cabo como a UCS TV, pertencente à Universidade de 
Caxias do Sul (UCS), em parceria com o Canal Futura, com 
a programação variada e muita cultura, e a TV Caxias, canal 
14; ainda a CQ7 TV (canal digital), a TV Câmara e a NET, as 
quais atingem aproximadamente 40.000 domicílios.

A cidade possui quatro rádios AM (Caxias 930, 
Difusora Caxiense 1250, São Francisco SAT / Rede Sul de 
Rádio 560 e Rádio 1010), cinco rádios FM (Gaúcha Serra 102.7, 
Atlântida 105.7, Universidade 106.5, Mais Nova 98.5 e Caxias 
94.5) e dois jornais de circulação diária - o Jornal Pioneiro 
e a Folha de Caxias. São impressos na cidade outros jornais 
semanais como o centenário Correio Riograndense e a Gazeta 
de Caxias, além de inúmeros jornais quinzenais e mensais. Os 
principais jornais da capital gaúcha com circulação estadual 
como Zero Hora, O Sul, Jornal do Comércio, Correio do Povo 
mantêm correspondentes nesta cidade. Caxias do Sul possui 
ainda revistas para públicos específicos como a Acontece Sul, 
a Revista Afrodite e a Requinte Noivas e Festas entre outras.

O parque gráfico é um dos mais modernos do país. A 
constante atualização tecnológica dos equipamentos aliada à 
qualificação da mão de obra, têm possibilitado prestação de 
serviços a centenas de organizações em todo o país.
Fonte: Prefeitura de Caxias do Sul
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1.4 | MEANS OF COMMUNICATION

Electronic communication is very strong in Caxias 
do Sul. We especially point out RBS TV, of Rede Brasil Sul de 
Telecomunicações, which – in addition to broadcasting programs fro 
Rede Globo de Televisão, also has its local and regional programs, 
where TV news stand out. There are also 3 communitary cable TV 
stations, such as UCS TV, that belongs to the University of Caxias 
do Sul in a partnership with Canal Futura – with diversified 
programs and a lot of culture; TV Caxias, channel 14; CQ7 TV 
(digital channel), TV Camara and NET, which together reach 
approximately 40,000 homes. 

There are 4 AM radio stations: AM (Caxias 930. Difusora 
Caxiense 1250. São Francisco SAT / Rede Sul de Rádio 560, and 
Radio 1010), 5 FM radio stations (Gaúcha Serra 102.7, Atlântida 
105.7, Universidade 106.5, Mais Nova 98.5, and Caxias 94.5), plus 
2 daily-based circulation newspapers - Jornal Pioneiro and Folha 
de Caxias. Weekly papers are printed out in the city - Correio 
Riograndense and Gazeta de Caxias – in addition to several 
weekly and monthly-based newspapers. The main papers from 
the capital, which circle throughout the state such as Zero Hora, O 
Sul, Jornal do Comércio, Correio do Povo, keep correspondents in 
the city. Caxias do Sul has a few journals for very specific publics 
like  Acontece Sul, Revista Afrodite, and Requinte Noivas e Festas 
among others.. 

The publishing sector is one of the most modern in the 
country. Constant updates in the equipment and technology 
associated to qualifying labor has made it possible to render 
services to hundreds of organizations in the entire country.
Source: Prefeitura de Caxias do Sul 
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A força empreendedora do povo de Caxias do 
Sul resultou num polo econômico dinâmico e qualificado. 
O suporte necessário para garantir esse desenvolvimento 
foi alcançado ao longo dos anos, através de uma bem 
montada infraestrutura de apoio em áreas como transportes, 
comunicações, energia  e abastecimento. 

2.1 | ENERGIA 
O suporte de energia elétrica do município é oriundo 

do sistema interligado brasileiro e se dá na tensão de 230/60 KV. 
As subestações, de propriedade da Rio Grande Energia (RGE), 
em Caxias do Sul, totalizam potência instalada de 204 MVA, 
divididas em Caxias 1, com 78 MVA, Caxias 3, com 84 MVA.

A extensão de rede concedida existente no município 
de Caxias do Sul, considerando rede de média e baixa tensão, 
está em torno de 5,3 mil km, dos quais 2,3 mil km são de 
média tensão. A concessão dos serviços de energia elétrica 
pertence à RGE, com sede em Caxias do Sul, que atende 27 
municípios da região serrana. 
Fonte: RGE

The entrepreneurial strength of the people in Caxias 
do Sul resulted in a dynamic and qualified economical pole. The 
support necessary to assure that development was achieved during 
the years, through a very good support infrastructure in areas such 
as transports, communications, energy and supply. 

2.1 | ENERGY
Support for the city’s electrical power comes from the 

Brazilian interconnected system and its voltage is 230/60 KV. 
Substations, belonging to Rio Grande Energia (RGE), em Caxias 
do Sul, total installed voltage of 204 MVA, with substation Caxias 
1 having 78 MVA, and Caxias 3 84 MVA.

The extension for the supply network in the city of Caxias 
do Sul, considering both médium and high voltage networks, is 
approximately 5.3 thousand km long, from which 2.3 thousand km 
are medium voltage.  de média tensão. Concession of services for 
electrical power was granted to RGE, whose address is in Caxias do 
Sul, supplying 27 cities in the region.
Source: RGE
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2 | Infraestrutura
2 | Infrastructure

2.1.1 | ENERGIA ELÉTRICA / ELECTRICAL POWER 
A Utilização da Energia Elétrica em Caxias do Sul

Use of Electrical Power in Caxias do Sul
Tipo de Consumo

Type of Consumption
Potência

Power (KWh)

Comercial / Commercial 223.614

Consumos Próprios / Own Consumption 2.065

Iluminação Pública / Public lighting 23.990

Industrial / Industrial 538.114

Poder Público / Government Sectors 15.501

Residencial / Residencial 320.102

Rural / Rural 28.287 

Serviços Públicos / Public Services 35.201

TOTAL / TOTAL 1.186.874
Fonte / Source: RGE - 2010 

2.1.2 | GÁS NATURAL / NATURAL GAS
Rede instalada / Network installed

Gasoduto – diâmetro do tubo em 
polegadas(“) e em milímetros (mm)

Estrutura dos tubos
Gas pipeline – pipe diameter in inches (“) 

and milimiters (mm) – Pipe Structure

Extensão em 
quilômetros 

(Km)
Length in 
kilometers 

(Km)

12” – aço / 12” – steel 24,82

8” – aço / 8” – steel 36,25

6” – aço / 6” – steel 7,79

4” – aço / 4” – steel 16,66

2” – aço / 2” – steel 6,85

63 mm – PEAD / 63mm – HDPE 0,82

125 mm – PEAD / 125mm – HDPE 5,73
Fonte / Source: SULGÁS - Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul - maio - 2013

Economias atendidas no município / Economies serviced:
Segmento Industrial / Industrial Segment: 
clientes / customers ....................................................................................................................23 
Gás Natural Veicular / Vehicular Natural Gas: 
postos / gas stations ................................................................................................................. 09
Segmento Comercial / Commercial Segment:
clientes / customers ................................................................................................................. 03

Volume comercializado no município(m3/dia) / 
Volume commercialized in the city (m3/day):
Médio Diário / Daily Average
Volume / Volume ....................................................................... 67.000 m³/dia / m³/day
Médio Mensal / Monthly Average
Volume / Volume ........................................................... 2.000.000 m³/dia / m³/day

Distribuição Média do Volume Consumido por Tipo de 
Segmento-Região Serra(%) / 
Average Distribution of Volume Consumed per Kind of 
Segment-Serra Gaucha Region (%)
Segmento Industrial / Industrial Segment ........................................................ 75%
Gás Natural Veicular (GNV) / Vehicular Natural Gas (VNG) ............. 24%
Segmento Comercial / Commercial Segment ..................................................... 1%
Fonte / Source: SULGÁS - Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul - maio - 2013
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2.2 | TRANSPORTES

O escoamento da produção industrial e agrícola, bem 
como a compra de matérias-primas de outras regiões para 
beneficiamento, é feito basicamente por via rodoviária. Isso 
é decorrente da própria localização de Caxias do Sul, que não 
possui portos e ferrovias ativos. 

A comunicação rodoviária até Porto Alegre e demais 
regiões do Brasil é realizada pela BR 116, estrada federal que 
atravessa o município numa faixa de 44 km. Outra opção para 
Porto Alegre e cidades adjacentes é a RS 122, estrada estadual. 
Além disso, a RST 453 interliga Caxias do Sul aos seus distritos 
e às cidades da região, como Farroupilha, Bento Gonçalves e  
Garibaldi. Há ainda a BR 101, como via de ligação alternativa, e a 
Rota do Sol-RS 453, que culmina nas estradas do litoral gaúcho. 

Seja qual for a direção, as estradas são totalmente 
asfaltadas, inclusive com cerca de 200 km asfaltados no interior 
do município. A movimentação de cargas com destino ao 
mercado externo pode ser feita via rodoviária até o porto de 
Rio Grande, o mais importante porto marítimo do sul do país, 
distante 301 km de Caxias do Sul; ou de Porto Alegre, porto 
fluvial de grande porte; ou também, através dos portos de 
Imbituba, São Francisco e Itajaí, no litoral de Santa Catarina. 
Outras opções são os portos de Paranaguá, no litoral do estado 
do Paraná e o de Santos, no litoral de São Paulo. Caxias do Sul 
possui um Porto Seco. Denominado Porto Seco da Serra Gaúcha, 
surgiu com o objetivo de desafogar portos e aeroportos da região, 
e permitir a exploração de armazenagem e movimentação de 
cargas provenientes de importação ou destinadas à exportação. 
Operando desde janeiro de 2000, conta em sua estrutura com 
empilhadeiras, ponte rolante, armazéns alfandegado e geral (para 
cargas nacionais ou nacionalizadas), veículos próprios para o 
trânsito de cargas alfandegadas, coleta e entrega de mercadorias 

Os produtos estocados pertencem às empresas dos mais 
variados ramos de atividade: metal-mecânico, bebidas, móveis, 
malharia, automotivo, entre outros, que aguardam, em área 
internacional, o destino dos seus produtos. As mercadorias são 
identificadas com os dados do importador/exportador, e também 
com os dados relativos ao produto estocado. Todos esses fatores, 
somados à proximidade do Porto Seco com as empresas da 
região, fazem do terminal alfandegado da Serra Gaúcha um 
parceiro estratégico nas negociações internacionais. 

2.2 | TRANSPORTATION

Transport and flow of the industrial and agricultural 
production, as well as of the raw material bought from other regions 
for processing, are carried out mostly by road transport. That is a 
consequence of the very own location of Caxias do Sul, which does not 
have any active ports or railroads.

Road communication to Porto Alegre and other regions in 
Brazil can be done by BR 116, federal paved road that crosses the 
city in an extension of 44 km. Another option to go to Porto Alegre 
and its surroundings is a state paved road: RS 122. There is also RST 
453 connecting Caxias do Sul to its outskirts and to other towns such 
as Farroupilha, Bento Gonçalves, and Garibaldi. And there is BR 101, 
as an alternative connecting route, and RS 453 – known as Rota do 
Sol – leading to other roads on the state coast line.

Whichever way you go, all roads are paved, including about 
200 km paved in the countryside. Transporting cargo for the foreign 
market can be by road to the Port in Rio Grande, which is the most 
important sea port in the south of the country and 301 km away from 
Caxias do Sul; or to the Port in Porto Alegre, a large-scale river port; 
and also other ports on the coast of Santa Catarina, such as Imbituba, 
São Francisco and Itajaí. A few other options are available in the state 
of Paraná – at the ports of Paranaguá – and in São Paulo. Caxias do 
Sul also has a Dry Port, known as Porto Seco da Serra Gaúcha, and it 
aims at relieving regional ports and airports as well as the exploitation 
of storage and handling cargo coming from import operations or 
destined to exportation. Operating since January 2000 its structure 
includes forklifts, cranes, general and custom warehouses (for domestic 
or nationalized cargos), proper vehicles to transport custom cargos, 
collection and delivery of any merchandise.

 Products stored belong to companies of the most varied 
segments: metal mechanical industries, beverages, furniture 
manufacturers, knitting, automotive, among others, which await their 
destinantion in an international area. Merchandise is identified with 
data from importer / exporter and also data related to the product 
being stored. All these factors, associated to the proximity of local 
companies to the Porto Seco, transform this custom terminal at the 
Serra Gaúcha into a strategic international business partner. 
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2 | Infraestrutura
2 | Infrastructure

2.2.1 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO / ROAD TRANSPORT

Malha viária urbana / Urban network
Extensão / Length ................................ 1.556 Km / 1,556 Km
Pavimentadas / Paved ............................................. 920 Km
Não Pavimentadas / Unpaved ................................ 636 Km
Fonte / Source: Secretaria Municipal de Obras (SMOSP/PMCS)-2011. 

Malha Rodoviária Municipal / Municipal Highway Network
Extensão / Length ................................. 3.100 Km / 3,100 Km
Pavimentadas / Paved ............................................ 360 Km
Não Pavimentadas / Unpaved ................. 2.740 km / 2,740 km
Fonte / Source: Secretaria Municipal de Obras (SMOSP/PMCS)-2011.

Automóvel - Tipo de Veículo
Car – Kind of vehicle

180.496
180,496

automóveis
cars

Caminhão - Tipo de Veículo
Truck – Kind of vehicle

8.769
8,769

caminhões
trucks

Caminhão trator - Tipo de Veículo
Tractor truck – Kind of vehicle

2.503
2,503

caminhões Trator
tractor trucks

Caminhonete - Tipo de Veículo
Pick-up truck – Kind of vehicle

19.821 
19,821

caminhonetes
pick-up trucks

Camioneta - Tipo de Veículo
Platform truck – Kind of vehicle

9.605
9,605

camionetas
platform trucks

Micro-ônibus - Tipo de Veículo
Minibus – Kind of vehicle

1.364
1,364

micro-ônibus
minibuses

Motocicleta - Tipo de Veículo
Motorcycle – Kind of vehicle

28.126
28,126

motocicletas
motorcycles

Motoneta - Tipo de Veículo
Scooter - Kind of vehicle

5.093
5,093

motonetas
scooters

Ônibus - Tipo de Veículo
Bus – Kind of vehicle

1.683
1,683

ônibus
buses

Outros - Tipo de Veículo
Others – Kind of vehicle

10.820
10,820

veículos
vehicles

Total de Veículos
Total vehicles

271.028
271,028

veículos
vehicles

Trator de rodas - Tipo de Veículo
Wheeled tractor – Kind of vehicle

235
235

tratores de rodas
wheeled tractors

Utilitário - Tipo de Veículo
Utility vehicle – Kind of vehicle

2.513
2,513

utilitários
utility vehicles

Fonte: Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - 2012. 
NOTA 1: Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde não há ocorrência da variável. 
NOTA 2: Atribui-se a expressão dado não informado às variáveis onde os valores dos 
municípios não foram informados.
Source: Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - 2012. 
NOTE 1: Zero is given to cities where the variable is not present. NOTE 2: The expression “not 
informed” is used for those variables where the values for the cities have not been informed.

Relação Frota Veicular e Habitantes
Ratio Vehicle Fleet and Inhabitants
Número de Veículos ......................................... 271.028 veículos (2012)
Number of vehicles ........................................... 271,028 vehicles (2012)

População ................................................... 465.304 habitantes (07-2013)
Population ................................................................... 465,304 inhabitants

Média ...............................................................................1,71 habitantes/veículo
Average .............................................................. 1.71 inhabitants / vehicle
Fonte / Source: DETRAN/RS (2012)-IBGE. 

Fluxo de Passageiros no Transporte Coletivo
Passenger f low in Public transportation
Total de passageiros transportados por ano ............... 55.075.606
Total passengers transported by year ............................. 55,075,606

Média de passageiros transportados por mês ............... 4.589.634
Average passengers transported by month ..................... 4,589,634
Fonte / Source: SMTTM – (12-2012). 
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2.2.2 | FERROVIÁRIO
Criada em 1910, a linha férrea, controlada pela Rede 

Ferroviária Federal S/A (RFFSA), operou com transporte de 
cargas. Durante pouco tempo, foi utilizada como transporte de 
passageiros. A Prefeitura de Caxias do Sul, em parceria com os 
municípios de Farroupilha, Bento Gonçalves e Garibaldi e, com 
outras entidades, trabalha para a reativação da rede, para o 
transporte de cargas e passageiros.

O Ministério dos Transportes, juntamente com a 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), está realizando 
estudos para a viabilização do projeto. O Trem Regional da Serra 
Gaúcha irá acrescer os acessos viários da região, além de oferecer 
um novo modal logístico. 

2.2.3 | AEROVIÁRIO
O sistema de transporte completa-se com um moderno 

aeroporto que liga, diariamente, Caxias do Sul a São Paulo (SP). 
A pista possui 2.150 m para voo visual e está homologada para 
1.670m para voo por instrumentos. O Governo do Estado, 
em parceria com a Prefeitura, trabalhou e equipou o aeroporto 
para operar  com voos internacionais. Foram instalados os 
equipamentos VOR Dopller com DME e o rádio-farol NDB, que 
permitem operar voos diurnos e noturnos; esteira de bagagens, 
seção contra incêndios; e foi ampliado o pátio de estacionamento 
para aeronaves, o qual comporta aeronaves como o Focker 100 
e o Boeing 737-700 e 737-800. Junto ao aeroporto funciona um 
aeroclube particular. 

O Plano Diretor Municipal de Caxias do Sul estuda a 
implantação da Zona Especial do Novo Aeroporto (ZENA), onde 
operará o Novo Aeroporto Regional e Internacional de Cargas e a 
Zona de Expansão Urbana 2 (ZEU2), que ligará a sede urbana ao 
novo aeroporto. Devido a estudos de viabilidade, o local escolhido 
para a implantação é Vila Oliva, distrito de Caxias do Sul, uma 
área de 424 hectares, distante 20 quilômetros do centro da cidade 

De categoria internacional e capacidade para realizar 
operações com as aeronaves do tipo 747, o projeto atenderá a 
demanda de passageiros e de carga de toda região nordeste do 
estado, e possibilitará operações com voos fretados do exterior 
chegando diretamente a Caxias do Sul, sem realizar escalas em 
São Paulo ou Porto Alegre. Os terrenos estão em processo de 
desapropriação.
Fonte: Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade

2.2.2 | RAILWAY TRANSPORT
Built in 1910, the railway, controlled by Rede Ferroviária 

Federal S/A (RFFSA), operated with the transport of cargo. For a very 
short time, it was actually used for transporting passengers. The City 
Hall from Caxias do Sul, along with neighboring towns Farroupilha, 
Bento Gonçalves and Garibaldi and a few other entities has been 
working to reactivate it both for cargo and passengers.

The Ministry of Transports, along with the Federal University 
of Santa Catarina (UFSC), is carrying out studies for the viabilization 
of the Project. The Trem Regional da Serra Gaucha will add new access 
ways to the region, in addition to offering a new logistic mode.

2.2.3 | AIR SERVICES
Transporting system is completed by a modern airport that 

connects Caxias do Sul to São Paulo (SP) on a daily basis. The runway 
is 2,150m long for visual flight and has been homologated as 1,650m 
for flight by instruments. The state government, in a partnership with 
the City Hall, has worked and equipped the airport to operate with 
international flights. VOR Doppler equipment with DME and non-
directional beacon (NDB), which allow operation of daylight and night 
flights; luggage carrousel, anti-fire section; and the parking area for 
airplanes has been enlarged, being able to accommodate airplanes 
such as Focker-100 and Boeing 737-700 and 737-800. A private 
aeroclub operates at the airport.

The city’s master plan (Plano Diretor Municipal) is carrying 
on a study to implant a Special Zone for the New Airport (Zona 
Especial do Novo Aeroporto – ZENA), where the new Regional and 
International Airport (Novo Aeroporto Regional e Internacional de 
Cargas) and the Urban Expansion Zone 2 (Zona de Expansão Urbana 
2 – ZEU2), which will conect the city to the new airport. Considering 
viability studies the place for its implantation is Vila Olive, a district 
of Caxias do Sul. The place that has been chosen is an area of 424 
hectares, 20 km away from downtown.

Designed to be an international airport and with capacity to 
bear operations with airplanes like the 747, the project will meet the 
demand of passengers and cargo from all the northwestern region of 
the state, and will make it possible for freight flights from abroad to 
arrive directly in Caxias do Sul, with no need for stops in São Paulo or 
Porto Alegre. The area is being expropriated.
Source: Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade 
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2.3  | COMUNICAÇÕES 
A disponibilidade de serviços na área das comunicações 

indica, além de um grau elevado de oferta, um bom índice 
de confiabilidade gerado por uma moderna tecnologia de 
comunicações. Dentro desse conceito, o setor de telefonia nacional 
ganhou maior agilidade, modernidade e qualidade. 

A telefonia fixa local e regional é explorada pela empresa 
OI / Brasil Telecom S.A., e também pela empresa GVT, que opera 
com duas tecnologias: rede de fibra ótica e cabeamento de cobre, e 
tecnologia Wireless Local Lopp (WLL), cuja transmissão é efetuada 
através de telefone fixo sem fio via radiofrequência. Além disso, a 
empresa NET está presente com a sua telefonia 

A telefonia móvel conta com os serviços das principais 
empresas de telefonia móvel do Brasil, via celular e via rádio. 

Por fim, cabe destacar os serviços de correspondência, 
encomendas e telegramas, atendidos pela Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos (ECT), que através de 4 agências urbanas, 8 
franqueados, 6 de correio social, 1 Centro de Tratamento de Cartas 
e Encomendas (CTCE) e 3 Centros de Distribuição Domiciliar 
(CDD) presta, pela eficiência, excelente serviço à comunidade.

2.3 | COMMUNICATIONS
Service availability in the area of communications – in 

addition to pointing to a high degree of supply, a good reliability rate 
generated by modern communication technology. In that concept, the 
telephony sector in the country has gained more agility, modernity 
and quality.  

Local and regional land lines have been explored by OI/
Brasil Telecom S.A. and GVT, the latter operating with two different 
technologies: fiber optics and copper cables and Wireless Local Lopp 
(WLL), whose transmission is carried out through land line wireless 
phones by radiofrequency. And there is one more company – NET – 
present with its telephony.

Mobile telephony relies on the services of the main mobile 
telephone companies in Brazil, both via cell and radio. 

And finally it is worth pointing out mail, parcel and telegram 
carried out by the Brazilian postal service (Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos - ECT) –– which counts on 4 urban agencies, 
8 franchised agencies, 6 social post agencies, 1 sorting center for 
letters and parcels (Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas / 
CTCE) - are excellent service rendering to the community thanks to 
its efficiency.

2 | Infraestrutura
2 | Infrastructure
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2.4 | ÁGUA 
O abastecimento de água no município de Caxias do 

Sul é de responsabilidade da Prefeitura Municipal, através do 
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE). A 
rede de distribuição possui uma extensão de 1.443 km, entre 
adutoras, subadutoras e distribuidoras. São ao todo seis estações 
de tratamento de água: Parque da Imprensa, Celeste Gobbato, 
Borges de Medeiros, Ana Rech, Samuara e Galópolis. Cinco 
bacias de captação estão sendo utilizadas para abastecimento: 
Bacia do Faxinal, Bacia da Maestra, Bacia do Dal Bó, Bacia 
do Samuara e Bacia do Galópolis; e quatro  bacias estão 
previstas para o abastecimento futuro: Marrecas, Piaí, Mulada e 
Sepultura. Atualmente, o município possui 16  poços artesianos 
administrados pelo SAMAE e cinco estações de tratamento de 
esgoto: Serrano, Dal Bó, Vitória, Ana Rech e Canyon, e mais 
cinco em execução, Tega, Pinhal, Samuara, Belo e Pena Branca, 
além de pequenas estações locais de tratamento de esgoto em 
diversos loteamentos. Todo esse sistema garante que a população 
seja atendida com água de qualidade. A Administração 
Municipal assumiu com apenas 4% do esgoto tratado e para 
o final da execução das cinco estações, Caxias do Sul será uma 
das poucas cidades brasileiras a ter 86% de seu esgoto tratado.

O Programa de Melhoria da Qualidade da Água, 
desenvolvido pelo SAMAE, tem melhorado a captação, 
tratamento e distribuição, com um alto investimento. 
Fonte: SAMAE

2.4 | WATER SUPPLY
Water supply in Caxias do Sul is under the City Hall’s 

responsibility, through the Serviço Autônomo Municipal de Água 
e Esgoto (SAMAE, Municipal Autonomous Service for Water and 
Sewage). The supply network is 1,443km long, including pipelines, 
underground pipelines and distributors. There are 6 water treatment 
stations: Parque da Imprensa, Celeste Gobbato, Borges de Medeiros, 
Ana Rech, Samuara, and Galópolis. Five catchment basins are being 
used for supply: Faxinal, Maestra, Dal Bó, Samuara, and Galópolis; 
and four basins are expected for supply in the near future: Marrecas, 
Piaí, Mulada, and Sepultura. Currently, the city counts on 16 artesian 
wells, which are managed by SAMAE and 5 sewage treatment stations 
Serrano, Dal Bó, Vitória, Ana Rech, and Canyon, and another 5 being 
executed: Tega, Pinhal, Samuara, Belo and Pena Branca, in addition 
to small local sewage treatment stations in several plot allocations. 
This whole system ensures supply of quality water for the population. 
When the current Administration took over there was only 4% of 
treated sewage and the end of the execution of the five stations, Caxias 
do Sul became one of the few Brazilian cities to have 86% of its sewage 
treated. 

The Water Quality Improvement Program, developed by 
SAMAE, has improved water catchment, treatment and distribution, 
with high investments. 
Source: SAMAE 
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2.4.1.1 | SISTEMA MARRECAS-REPRESA.
O Município de Caxias do Sul tem, pela sua natureza 

topográfica, um sistema complexo de abastecimento de água, 
o que dificulta sobremaneira sua operação. Existe grande 
disparidade de pressões e de materiais constituintes das malhas 
hidráulicas bem como um grande número de equipamentos 
para bombeamento e para redução de pressões nos sistemas 
de distribuição. O sistema de abastecimento instalado já atende 
de forma precária a demanda atual por abastecimento de 
água na cidade. Existem focos espalhados de deficiências no 
abastecimento em virtude de redes deficitárias ou problemas 
relacionados com as perdas físicas do Sistema. Ocorre, 
entretanto, que todos os Sistemas de Produção do Município já 
estão trabalhando próximo do seu limite máximo de exploração. 
As vazões exploradas nos diversos mananciais são, em longos 
períodos do dia, iguais às máximas vazões exploráveis. 

A expansão urbana é acentuada uma vez que Caxias 
do Sul é um importante polo metal-mecânico do estado, o 
que impacta diretamente no aumento populacional devido 

2.4.1 | ÁGUA E SANEAMENTO / WATER SUPPLY AND SANITATION
Relatório do Total de Consumidores por Categoria
Report on Total Amount of Consumers per Category

Ligações / Connections Economia / Economy
Categoria
Category

S/ Esgoto
No Sewer

Tratamento
Treatment

Coleta
Catchment

Total
Total

S/ Esgoto
No Sewer

Tratamento
Treatment

Coleta
Catchment

Total
Total

Residencial
Home

20.676
20,676

10.211
10,211

80.290
80,290

111.177
111,177

22.718
22,718

12.825 
12,825

121.655 
121,655

157.198 
157.198 

Comercial
Commercial

445 
445

317 
317

7.025 
7,025

7.787 
7,787

486 
486

334 
334

11.956 
11,956

12.776 
12.776

Industrial
Industrial 

94 
94

28 
28

964 
964

1.086 
1,086

94 
94

30 
30

990 
990

1.114 
1.114

Público
Public

91 
91

24 
24

317 
317

432 
432

91 
91

24 
24

333 
333

448 
448

Total
Total

21.306 
21,306

10.580 
10,580

88.596 
88,596

120.482 
120,482

23.389 
23,389

13.213 
13,213

134.934 
134,934

171.536 
171.536 

Fonte / Source: SAMAE – Fevereiro / February  2013. 
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2.4.1.1 | MARRECAS WATER DAM 
The city of Caxias do Sul, because of its topographic nature 

has a complex system of water supply, which makes its operation 
extraordinarily difficult. There is a huge disparity in the pressure and 
materials that make its hydraulic networks, as well a great number of 
equipment to pump and reduce pressure in the distribution systems. 
The supply system installed already meets current demand for water 
supply in the city in a precarious way. O Município de Caxias do 
Sul. There are scattered focuses of flaws in the supply system due 
to networks showing deficits or problems related to physical losses. 
However, all the city’s production systems are already operating close 
to their maximum exploitation limit. The flow explored in the several 
water sources in long periods of the day are often the same as the 
maximum exploitable flows. 

Urban expansion is outstanding once Caxias do Sul is an 
important metal-mechanical pole in the state, what causes a direct 
impact in the populational growth due to migration of workers from 
several regions from the state, who seek for a better-paid job in Caxias. 
This fact affects the Water Supply System directly, both in its need to 

23



à migração de trabalhadores dos diversos cantos do RS que 
buscam em Caxias um emprego com melhor remuneração. 
Este fato afeta, de maneira direta, o Sistema de Abastecimento 
de Água, tanto na necessidade de ampliação da capacidade 
produtiva como na expansão da malha hidráulica e de todos 
os seus componentes operacionais. Ao crescente número de 
consumidores que aportam na cidade em busca de trabalho, 
somam-se as crescentes demandas também das áreas da 
indústria, do comércio e dos serviços. A segurança de um sistema 
de abastecimento confiável é o que move o setor produtivo 
de Caxias, é o que possibilita o crescimento econômico do 
Município e o que diferencia Caxias de outros polos econômicos 
estagnados ou em declínio.

Ademais, abastecimento de água de qualidade e 
na quantidade necessária é sinônimo de saúde pública. 
Caxias se orgulha de ter proporcionado a universalização do 
abastecimento à sua comunidade e está se empenhando, de 
todas as formas, para que o excelente atendimento e cobertura 
do serviço prestado pelo SAMAE tenha continuidade com a 
implementação desta importante obra, o Sistema Marrecas de 
Abastecimento de Água.

Dentro deste contexto é que se insere o novo Sistema 
de Produção do Marrecas. Trata-se de um conjunto de obras 
que visam ampliar a capacidade produtiva de água bruta, 
seu tratamento, reservação, adução e distribuição com vistas 
a atender as demandas futuras resultantes do crescimento da 
cidade.

Com uma capacidade de exploração na ordem de 
900l/s, estima-se que o Sistema Marrecas tenha condição de 
atender a demanda de uma população de até 300 mil pessoas, 
com um horizonte de atendimento pelos próximos 25 anos.

Abaixo relacionamos alguns dados e características das 
etapas de construção do Sistema Marrecas:

enlarge the productive capacity and to expand its hydraulic network  
and operational components. The ever growing number of consumers 
that arrive in the city looking for work sum up with the crescent 
demands in the industry, commerce and service sectors. Assurance of a 
reliable supply system is what moves the productive sector in Caxias. 
It is what allows the economical growth of the city and what makes 
Caxias different from other economical poles which have stagnated or 
are on the decline.

Furthermore, quality and necessary amount of water 
supply can be synonymous with public health. Caxias is proud to have 
provided for the supply to all its community and has been making 
every effort so that the excellent service rendered by SAMAE can 
be continued with the implementation of the important work being 
carried out at the Sistema Marrecas de Abastecimento de Água.

In that context, we find the new supply system - Sistema 
de Produção do Marrecas. It is a complex that aims to enhance the 
productive capacity of raw water, its treatment, catchment, pipelines 
and distribution in order to meet future demands resulting from the 
city’s growth.

With an exploitation capacity of 900 l/s, it is estimated that 
the Sistema Marrecas may be able to meet the demand of a population 
of up to 300 thousand people, within the next 25 years. 

There are some data and characteristics of the construction 
stages of the Marrecas Water Dam System listed below. 
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REPRESA
•	 Área total do lago = 215 Hectares
•	 Volume máximo de armazenamento = 33.850.000 m³ ou 33 

bilhões de litros
•	 Vazão máxima de exploração = 900 l/s
•	 Vazão hidrológica (vazão que deve ser mantida após a 

barragem) = 170 l/s

DESAPROPRIAÇÕES
•	 Área total adquirida pelo SAMAE = 621 hectares
•	 Incluídas neste total áreas necessárias para a construção das 

obras e passagem das adutoras, aquisição de áreas de APP – 
Áreas de Preservação Permanente e de áreas de compensação 

BARRAGEM
•	 Comprimento do núcleo da barragem em CCR (Concreto 

Compactado a Rolo) = 435,00 m
•	 Altura máxima da construção = 72,00 m sendo 50,00 m de 

altura útil
•	 Volume de concreto CCR utilizado = 354.591 m³
•	 Volume de concreto convencional utilizado = 40.724 m³
•	 Obra executada pelo Consórcio de empresas Fidens / Sanenco 

de Minas Gerais

EBAB – ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA 
BRUTA
•	 Casa de bombas responsável por bombear a água desde a 

represa do Marrecas até a Estação de Tratamento de Água no 
Morro Alegre, em Vila Seca.

•	 Três grupos de bombeamento com motores de 1.700 CV sendo 
dois operacionais e um reserva. (1ª etapa – 1 operacional e 1 
reserva)

•	 Capacidade total de bombeamento de 900 l/s
•	 Obra Civil executada pela Construtora Sanenco.
•	 Motores, bombas e Inversores fornecidos por WEG, Siemens e 

Hidrosp, respectivamente.
•	 Instalação elétrica pela empresa HI Engenharia

WATER DAM
•	 Total lake area = 215 hectares 
•	 Maximum catchment volume 33,850,000 m³ or 33 billion liters
•	 Maximum exploitation flow = 900 l/s
•	 Water flow (flow that should be kept after catchement) = 170 l/s

EXPROPRIATIONS
•	 Total area purchased by SAMAE = 621 hectares
•	 Included in this total area those areas necessary for the construction 

and the pipework, purchase of Permanent Preservation Areas (PPA) 
and compensation areas.

WEIR
•	 Length of the weir core in Rolled-Compacted Concrete (RCC) = 435 m
•	 Maximum height of the construction = 72 m, where 50 m are useful 

height
•	 Volume of RCC used = 354,591 m³
•	 Volume of conventional concrete used = 40,724 m³
•	 A work accomplished by the consortium of companies Fidens / 

Sanenco de Minas Gerais

EBAB – RAW WATER PUMPING STATION
•	 Pump house responsible for pumping water from the Marrecas 

Dam to the Water Treatment Plant in Morro Alegre, Vila Seca.
•	 3 pumping groups with 1,700-Hp engines where 2 are operational 

and 1 is a reserve.
•	 Total pumping capacity is 900 l/s
•	 Civil construction carried out by Construtora Sanenco.
•	 Engines, pumps and inverters provided by WEG, Siemens and 

Hidrosp, respectively. 
•	 Electrical installation performed by HI Engenharia.

RAW WATER PIPELINE
•	 Pipeline responsible for conducting the water pumped from the 

Pump House to the Water Treatment Plant.
•	 There are 7.2 km of cast iron pipes 1,00-m diameter. 
•	 A work implanted by Toniolo Busnello.
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ADUTORA DE ÁGUA BRUTA
•	 Tubulação responsável por conduzir a água bombeada desde a 

Casa de Bombas até a Estação de Tratamento de Água.
•	 São 7,2 Km de tubos de ferro fundido de diâmetro 1,00 m
•	 Obra implantada pela empresa Toniolo Busnello.

ETA – ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA
•	 Receberá a água bombeada da represa e será responsável pelo 

processo de tratamento (potabilização) através dos sistemas 
convencionais de mistura rápida, floculação, decantação, 
filtração e desinfecção.

•	 Capacidade da ETA = 1.000 l/s  (2 módulos de 500 l/s) ou 86,5 
milhões de litros por dia.

•	 Prevista ampliação futura da ETA para novos mananciais = até 
3.000 l/s (6 módulos de 500 l/s)

•	 UTR (unidade de tratamento de rejeitos) com capacidade para 
tratar 420 m³/h de lodo gerado no tratamento da água

•	 Construção de 2 reservatórios na ETA = 4.000 m³ cada um (8 
milhões de litros)

•	 Obra executada pela empresa Sanenco de Minas Gerais

ADUTORA DE ÁGUA TRATADA
•	 Tubulação responsável por conduzir a água tratada na ETA 

Marrecas desde o Morro Alegre em Vila Seca até a entrada 
da cidade onde será armazenada no Centro de Reservação de 
Chegada.

•	 São 19,7 Km de tubos de ferro fundido de 1,00 m de diâmetro
•	 Obra executada pelas empresas Toniolo Busnello, SJF 

Engenharia e Terrapleno Engenharia.

CENTRO DE RESERVAÇÃO DE CHEGADA
•	 Área localizada em frente ao Loteamento Jardim das 

Hortênsias, junto à empresa Mundial, onde foi construído o 
primeiro dos cinco reservatórios previstos para armazenar a 
água que será distribuída à cidade.

•	 01 reservatório de 5.000 m³ (1ª etapa)
•	 Ampliação prevista para mais 4 reservatórios de 5.000 m³ 

totalizando 25.000 m³ de reservação.
•	 Obra executada pela Construtora Sanenco.

WATER TREATMENT PLANT (WTP)
•	 It will receive the water pumped from the dam and will be responsible 

for its treatment process (purification) through conventional system 
of fast mix, flocculation, decantation, filtering and desinfection.

•	 Capacity of the WTP = 1,000l/s (2 500-l/s modules) or 86.5 million 
liters per day.

•	 Future expansion expected for the WTP for new water sources = up 
to 3,000 l/s (6 500-l/s modules) 

•	 Waste treatment plants with capacity of treating 420 m³/h of mud 
generated from water treatment.

•	 Construction of 2 reservoirs at the WTP = 4,000 m³ each (8 million 
liters).

•	 A work accomplished by Sanenco from Minas Gerais.

TREATED WATER PIPELINE
•	 Piping in charge of conducting water treated at the Marrecas WTP 

from Morro Alegre in Vila Seca to the entrance of the city where it 
will be stored in the Centro de Reservação de Chegada (Collection 
Center).

•	 19.7 Km of cast iron pipes 1m diameter.
•	 A work accomplished by Toniolo Busnello, SJF Engenharia e 

Terrapleno Engenharia

COLLECTION CENTER
•	 Area located in front of Loteamento Jardim das Hortensias, at 

Mundial company, where the first of the 5 reservoirs for collecting 
water to be distributed to the city has been built.

•	 One 5,000-m3 reservoir (1st stage)
•	 Expected expansion for another four 5,000-m³ reservoirs, totalling 

25,000 m³ of collection.
•	 A work accomplished by Construtora Sanenco

PIPE SUPPLY
•	 Cast iron pipes 1m diameter were supplied by Saint Gobain.
•	 28 km of pipes necessary to execute the raw water, treated water 

and distribution water pipelines were supplied
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FORNECIMENTO DE TUBULAÇÕES
•	 As tubulações de ferro fundido de 1,00 m de diâmetro foram 

fornecidas pela empresa Saint Gobain.
•	 Foram fornecidos 28 Km de tubos necessários para a execução das 

adutoras de água bruta, de água tratada e de distribuição.

TRAVESSIA DA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA EM 
VILA SECA
•	 Tubulação de água bruta em aço que cruza a Rodovia Rota do Sol.
•	 São 36 metros de tubulação em arco com diâmetro 1,00 m mais 

tubulações e peças de interligação
•	 Obra implantada pela empresa Compasso.

VALOR TOTAL DO INVESTIMENTO:
• Aproximadamente R$ 255 MILHÕES

Método de execução da barragem; A barragem foi 
construída em CCR – Concreto Compactado a Rolo. O CCR 
é um concreto com baixo teor de cimento, cerca de 100 kg/
m³, ao contrário do concreto convencional que tem um teor 
de cimento da ordem de 350 kg/m³. Também é um concreto 
pouco fluído, ou seja, ele pode ser transportado em caminhões 
caçamba, não precisando ser transportado em caminhões 
betoneira como o concreto convencional.

 O caminhão caçamba recebe o concreto junto à 
usina de concreto (que foi instalada próximo à barragem) e 
transporta até o local da construção. Lá o caminhão despeja 
o material do CCR e um trator de esteira faz o espalhamento 
no campo em camadas não superiores a 30 cm. Após o 
espalhamento do material, um rolo compressor passa diversas 
vezes sobre a camada proporcionando sua compactação. Daí o 
termo Concreto Compactado a Rolo.

 Estas camadas vão sendo lançadas e compactadas 
sucessivamente até alcançar a crista da barragem.

RAW WATER PIPELINE CROSSING IN VILA SECA
•	 Raw water steel pipeline crosses Rota do Sol Roadway.
•	 36 meters of pipes with a 1-m diameter arc plus connecting pipes 

and parts 
•	 A work implanted by Compasso

TOTAL VALUE OF THE INVESTMENT
•	 Approximately R$ 255 MILLION

Execution method for the dam. The dam was built in Rolled-
Compacted Concrete (RCC). This concrete contains very low level 
of cement, approximately 100 kg/m3, compared to conventional 
concrete which has a cement level of 350 kg/m3.

This concrete is not very fluid, that it, it can be transported in 
dumping trucks, and does not require to be transported in mixer trucks 
like conventional concrete does.

The dumping truck collects the concrete at the concrete 
plant – which was installed near the dam – and transports it to the 
construction site. There the truck discharges the RCC and a bulldozer 
spreads it on the field on layers no thicker than 30 cm. After the 
material has been spread, a steamroller runs over it many times 
giving the layer its compact form. Hence the term Rolled-Compacted 
Concrete.

These layers will be placed and compacted successively until 
the ridge of the dam is reached.
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2.5 | EDUCAÇÃO 
Com 11 instituições de ensino superior (5 universidades 

e 7 faculdades), Caxias do Sul se destaca como um polo regional 
na área educacional. Esse contexto tem como base uma forte 
rede de ensino pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio 
e educação profissionalizante, que atendem à diversidade da 
economia local nos setores de comércio, serviço e indústria. 
Na rede municipal foi implantada a escola de tempo integral

Toda essa diversidade de educação é apoiada por uma 
ampla rede de ensino estadual (55 escolas), municipal (85 escolas) 
e  particular (196 escolas)
Fonte: MEC/INEP – Censo Escolar de Educação Básica/2010 – 4ª CRE (Coordenadoria 
Regional de Educação – Setor de Estatística)

A cidade conta também com um campus do IFRS - 
Instituto Federal do Rio Grande do Sul.

O município de Caxias do Sul com uma taxa de 
analfabetismo de 2,36%, é considerado livre de analfabetismo 
(Min. Educação). 

Taxa de Analfabetismo: ............................................................................ 2,36%
Fonte: FEE/2010

2.5 | EDUCATION
With 11 institutions of higher education (5 universities and 

7 colleges), Caxias do Sul stands out as a regional pole in the area of 
education. This context has its basis on a strong education network 
with preschools, elementary schools, high schools, and secondary 
vocational training programs, which meet the requirements of 
diversity of local economy regarding commerce, services and 
industry.  The public school has now a project of fulltime school.

All this diversified education is supported by a wide 
network of public state schools (55), municipal schools (85) and 
private schools (196). 
Source: MEC/INEP – School Census on Basic Education/2010 – 4ª CRE (Coordenadoria 
Regional de Educação – Setor deEstatística).

The city also counts on a campus of the Federal Institute of 
Education (IFRS -Instituto Federal do Rio Grande do Sul / Campus).

The city of Caxias do Sul has a rate of 2.36% for illiteracy  
(Source: FEE/2010) and is considered free of illiteracy (Min. Educação). 

Illiteracy rate ............................................................................................... 2.36%.
Source: FEE/2010; 
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Matrícula Inicial de Alunos, Segunda Etapa e/ou Modalidade de Ensino
Students’ first enrollment, second stage and/or kind of education

Creche
Day care

Pré-escola
Preschool

Ensino 
Fundamental
Elementary 

School

Ensino 
Médio
High 

School

Educação 
Profissional 

Secondary Vocational 
Training Program

Educação 
Especial 
Special 

Education

Educação de Jovens 
e Adultos

Youth and Adult 
Education

TOTAL 
TOTAL

Rede Particular
Private Schools

5.194
5,194

4.953
4,953

8.255
8,255

2.527
2,527

3.986
3,986

81
81

1.753
1,753

26.749
26,749

Rede Municipal
Municipal Schools

0
0 

1.203
1,203

31.770
31,770

0
0

0
0

120
120

1.667
1,667

34.760
34,760

Rede Estadual
State Schools

0
0

0
0

16.383
16,383

13.660
13,660

518
518

179
179

2.044
2,044

32.784
32,784

Rede Federal
Federal Schools

0
0

0
0

0
0

173
173

6
6

0
0

46
46

225
225

TOTAL
TOTAL

5.194
5,194

6.156
6,156

56.408
56,408

16.360
16,360

4.510
4,510

380
380

5.510
5,510

94.518
94,518

Fonte / Source: Secretaria Estadual de Educação – Censo Escolar – 2012-IBGE 

Número de Docentes / Number of Teachers
Modalidade de Ensino

School
Ensino Fundamental

Elementary School
Ensino Médio

High School
Ensino Pré-escolar

Preschool
TOTAL
TOTAL

Número de Docente
Number of Teachers

2.832
2,832

943
943

553
553

4.328
4,328

Fonte / Source: Secretaria Estadual de Educação – Censo Escolar – 2012 – IBGE Censo Educacional 2012

                                                
Estabelecimentos e Ensino em Caxias do Sul / Schools in Caxias do Sul 

Tipo de estabelecimentos
Kind of School

Estadual
State

Federal
Federal

Municipal
Municipal

Particular
Private

TOTAL
TOTAL

Quantidade / Number 55 1 85 196 337
Fonte / Source: Secretaria Estadual de Educação – Censo Escolar – 2012 – IBGE Censo Educacional 2012
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2.6 | SAÚDE
Com uma alta participação no orçamento municipal, 

a área da saúde do município é referência na região nordeste 
do estado. Com o crescimento do número de Unidades Básicas 
de Saúde (UBS), praticamente todos os bairros e distritos 
têm população local atendida. Só no ano de 2012, entre 
atendimentos e procedimentos, foram realizados 8.516.934 
atendimentos, todos pelo Sistema Único de Saúde e terceirizados. 

Caxias do Sul dispõe de um moderno e eficiente   
Hemocentro Regional (HEMOCS), bem como um Pronto 
Atendimento 24 horas (Serviço de Urgência), que supre a 
demanda diária de atendimentos. A cidade possui um Centro  
Especializado de Saúde e ainda serviços e programas na área 
da saúde, como Acolhe Bebê, Olho no Risco, Planejamento 
Familiar, Primeira Infância Melhor e Vigimama, além de 
serviços de saúde mental: o Cais Mental Adulto, Cais Mental 
Infanto-juvenil, CAPS Reviver, CAPS Cidadania, CAPS I, dois 
residenciais Terapêuticos, e a emergência do PA24h. Somando 
a essa robusta estrutura, Caxias do Sul dispõe de sete hospitais 
modernos, atualizados e bem equipados, dois em expansão. Os 
recursos humanos da Rede Municipal de Saúde e dos hospitais 
são altamente qualificados e treinados. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estabelece que, 
para uma saúde pública de qualidade, deve existir uma UBS 
para cada 20 mil habitantes. Caxias do Sul supera esse índice e 
conta com uma UBS para cada 10.115 habitantes. 

Coeficiente de Mortalidade Infantil (CMI): ........10,29 por mil nascidos vivos
Fonte: Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul – 2012

Expectativa de Vida ao Nascer:............................................... 76,88 anos
Fonte: Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul – 2012

2.6.1 | Estrutura dos Serviços de Saúde de Caxias do Sul 

2.6 | HEALTH
With a high share in the city budget, the area of health in 

the city is a reference in the northeastern region in the state. With 
the growth of its Basic Health Çenters (Unidades Básicas de Saúde 
-UBS), the local population of practically all neighborhoods and 
disctricts is covered with medical attention. In the year 2012 alone, 
medical appointments and procedures summed up to more than 
8,516,934, which were all carried out by the National Unified Health 
System (Sistema Único de Saúde) and outsorcing. 

Caxias do Sul counts on a modern and effective Regional 
Blood Center (Hemocentro Regional - HEMOCS), as well as a 24-h 
Emergency and Health Care Center (Pronto Atendimento 24 h) 
which supplies daily demand for health care. The city also has a 
Specialized Health Center and services and programs in the area of 
health Baby Shelter (Acolhe Bebê), Eye on the Risk (Olho no Risco), 
Family Planning (Planejamento Familiar), For a Better First Infancy 
(Primeira Infância Melhor), and Breast Watchers (Vigimama). 
There are also mental health services: Cais Mental Adulto, Cais 
Mental Infanto-juvenil, CAPS Reviver, CAPS Cidadania, CAPS I, 
two therapeutical residences and the 24-h Emergency and Health 
Care Centers. In addition to this huge structure, Caxias do Sul has 
seven state-of-the-art and well-equipped modern hospitals. Human 
resources of the City Health Network (Rede Municipal de Saúde) and 
hospital are highly trained and qualified. 

The World Health Organization states that – in order to 
have quality health policy, there should be one UBS for every 20 
thousand inhabitant. Caxias do Sul exceeds that rate and counts with 
one UBS for every 10,115 inhabitants.

Infant Mortality Rate (IMR): ........10.29 for every thousand live births
Source: Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul – 2012

Life Expectation at Birth: .............................................................. 76.88 years
Source: Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul – 2012
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Structure of Health Services in Caxias do Sul

Descrição
Description

Quantidade
Quantity

Unidades Básicas de Saúde (UBS)
Unified Health System (UHS)

46

UBS Urbana / Urban UHS 40

UBS Rural / Rural UHS 06

Número de atendimentos e procedimentos (2012)
Medical appointments and procedures (2012)

8.516.934

Número de atendimentos nas UBS’s. (2012)
Number of medical appointments at the UHS’s (2012)

504.508

Hemocentro Regional (HEMOCS)
Regional Blood Center (HEMOCS)

01

Pronto Atendimento 24 h Serviço de Urgência
24-h emergency service 

01

Serviço de Vigilância em Saúde
Sanitary Surveillance Service

06

Programas de Saúde da SMS
Health Programs promoted by SMS

06

Centro Especializado de Saúde (CES)
Specialized Health Center

01

Serviço de Saúde Mental
Mental Health Service

06

Hospitais (Total) / Hospitals (Total) 07

Hospitais Públicos / Public Hospitals 01

Hospitais Conveniados / Associated Hospitals 02

Hospitais Particulares / Private Hospitals 04
Fonte / Source: SMS - Secretaria Municipal da Saúde - 2012

2.6.1.1 | Número de Estabelecimentos por Tipo

Number of establishments sorted per kind

Tipo de Estabelecimento
Kind of Establishment

Quantidade
Number

Centro de Atenção Psicossocial
Psicosocial Attention Center

04

Clínica Especializada /Ambulatório Especializado
Specialized Clinic / Specialized Ambulatory

212

Consultório Isolado / Individual Private Practice 618

Cooperativa / Cooperative 01

Farmácia Medic. Excepcional e Programa Farmácia Popular
Excepcional Medical Pharmacy and Popular Pharmacy Program

01

Laboratório Central de Saúde Pública – LACEN
Central Public Health Lab

01

Policlínica / Policlinic 27

Unidade de Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia
Support Service Unit for Diagnosis and Therapy

79

Fonte / Source: DATASUS / Ministério da Saúde
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2.7 | TURISMO 
A Serra Gaúcha sempre despertou o interesse de turistas 

devido, principalmente, às condições do clima, à paisagem e à 
hospitalidade do povo caxiense. Nesse contexto, Caxias do Sul é 
o ponto estratégico para o turismo de lazer e negócios, recebendo 
visitantes das regiões sudeste, norte e nordeste, bem como 
visitantes dos países do Prata, Europa, América do Norte e Ásia. 

A infraestrutura hoteleira oferece 3.085 leitos.
Na gastronomia, o turista encontra numerosas cantinas, 

tratorias, galeterias, churrascarias, pizzarias, com o melhor das 
culinárias italiana, gaúcha e internacional. A uva e o vinho 
também ajudam a atrair mais turistas à cidade. De dois em 
dois anos a comunidade promove a Festa Nacional da Uva, 
mostrando as principais riquezas da cidade. 

Os pontos turísticos de Caxias do Sul, entre outros, 
são o Monumento Nacional ao Imigrante, que simboliza o 
colono italiano; a Igreja de São Pelegrino, com obras do pintor 
Aldo Locatelli embelezando todo seu interior; a Casa de Pedra, 
que reproduz com fidelidade o modo de vida dos primeiros 
imigrantes italianos; espetáculo Som e Luz, apresentado junto 
ao Parque Nacional da Uva; o roteiro Caminho das Colônias; 
os diversos Centros de Tradições Gaúchas (CTGs) e os Pavilhões 
da Festa Nacional da Uva, com réplica de Caxias do Sul de 
1875; além da Universidade de Caxias do Sul (UCS), com 
um campus ecologicamente planejado, onde concentra-se nos 
finais de semana pessoas que buscam um lugar ao ar livre. O 
interior do município também é atraente, pois conserva até hoje 
os valores da imigração europeia. O turismo na área rural tem 
recebido grande incentivo do poder público municipal com a 
implantação de cinco roteiros turísticos - Caminhos da Colônia, 
Rota dos Tropeiros, Estrada do Imigrante, Criúva e Vale Trentino 
- que têm garantido a valorização da região e a geração de renda. 
O turista é recebido nas casas dos agricultores, podendo adquirir 
e degustar produtos coloniais. 

Inúmeras feiras nacionais e internacionais, congressos 
e eventos de caráter industrial, comercial e de serviços atraem 
milhares de visitantes, reforçando o fluxo turístico de Caxias do 
Sul.

2.7 | TOURISM
Serra Gaucha has always called tourists attention especially 

due to its weather conditions, its landscape and the hospitality of 
the people from Caxias do Sul. In that context, Caxias do Sul is the 
strategic point for business and leisure tourism, receiving visitors from 
the southeast, North and northeast Brazil, as well as visitors from 
countries of the La Plata Basin, from Europe, the US, and Asia.

Hotel infrastructure offers more than 3,085 hotel beds.
As for gastronomy, tourists find numerous canteens, 

trattorias, pizza parlors, and restaurants specialized in chicken roast 
and barbecue, with the best of Italian, gaucho and international cuisine. 
Grape and wine also help to attract more tourists to town. Every two 
years the community promotes the National Grape Festival, showing 
the city’s main resources.

Tourist attractions in the city include – among others – 
the National Monument for the Immigrant, which represents the 
Italian colonizer; San Pelegrino Church, with Aldo Locatelli’s painting 
beautifying its interior; the Stone House, which reproduces faithfully 
the way of living of the first Italian immigrants; the spectacle of Show 
and Light, performed at the National Grape Park; sightseeing routes 
such as Caminho das Colonias; several Centers for Traditions of the 
Gaucho (CTGs), and the Pavillions for the National Grape Festival, 
with a replica of Caxias do Sul in 1875. There is also the University 
of Caxias do Sul (UCS), with its environmentally planned campus, 
where many people go on their weekends in search of free open space. 
Countryside is also attractive, since it still conserves values of European 
immigration. Tourism in the rural area has received great incentive 
from the city’s government, and 5 touristic routes have been implanted: 
Caminhos da Colônia, Rota dos Tropeiros, Estrada do Imigrante, 
Criúva, and Vale Trentino – which have assured valorization of the 
region and generated income. The tourist is receptioned at the farmers’ 
homes and can purchase and taste typical colonial products.

Countless national and international exhibits, congresses 
and events of industrial, commercial and service character attract 
thousands of visitors, reinforcing touristic flow in Caxias do Sul.
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Estrutura Turística de Caxias do Sul
Touristic Structure in Caxias do Sul

Estabelecimentos/Funcionários
Establishments / Employees

Quantidade
Quantity

Hotéis / Hotels 14

Motéis / Motels 17

Unidades Habitacionais / Housing Units 1.508

Leitos / Hotel beds 3.085

Restaurantes / Restaurants 472

Bares e Casas Noturnas / Bars and Night Clubs 57

Demais Estabelecimentos / Other establishments 551

Total de Estabelecimentos / Total Number of 
Establishments

1.117

Funcionários / Employees 4.649

Roteiros Turísticos / Touristic Routes 6

Agências Receptivas / Recepcioning Agencies 12

Grupo de Artesãos / Group of Craftsmen 17

Acervos Históricos / Historical Collection 30

Transporte/Locação de Veículos
Transportation / Cars for Rent

12

Fonte / Source: SHRBS -Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares (Região da Uva e 
do Vinho/2012) e Secretaria Municipal do Turismo (2013)
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2.8 | ASPECTOS SOCIOCULTURAIS
Caxias do Sul conta com uma boa infraestrutura 

para a realização de espetáculos culturais e esportivos. Na área 
da cultura, através da Casa da Cultura, Teatro São Carlos, 
UCS Teatro, Teatro do Sesi, Centro Municipal de Cultura Dr. 
Henrique Ordovás Filho e Espaço Multicultural da Festa da 
Uva, são apresentados shows musicais, espetáculos de dança 
e peças teatrais, atraindo públicos de diferentes faixas etárias. 
Possui ainda o Centro de Eventos da Festa Nacional da Uva. 

A população dispõe também de parques de recreação e 
lazer, distribuídos no centro e bairros da cidade. As atividades 
sociais ocorrem em clubes sociais e recreativos, casas noturnas e 
locais montados para shows específicos. 

Como polo industrial da maior importância, o 
município de Caxias do Sul credencia-se à visitação de todos 
quantos desejarem conhecer e desfrutar o trabalho, os costumes, 
a culinária, as manifestações artísticas e esportivas, o lazer, as 
tradições da imigração italiana e o folclore gaúcho. 

A Prefeitura de Caxias do Sul, através do FINANCIARTE, 
apoia os artistas locais, o que possibilita o surgimento e o 
fortalecimento da cultura local. Desenvolve seu plano de ação 
através de programas, projetos, serviços e eventos por meio dos 

eixos norteadores: esporte, lazer comunitário, eventos especiais, 
equipamentos e instalações públicas de esporte e lazer, relações 
comunitárias e financiamento de projetos esportivos e de lazer.

No ano de 2008, Caxias do Sul foi eleita a Capital 
Nacional da Cultura. Em 2009, título concedido pelo Instituto 
de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), a cidade ficou em 
primeiro lugar em gestão cultural no Brasil. 

A Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (SMEL) tem 
a missão de projetar e implementar políticas públicas de esporte 
e lazer no município de Caxias do Sul, promovendo espaços 
de organização da sociedade, através da inclusão, participação, 
valorização e qualificação dos serviços prestados, com vistas à 
melhoria da qualidade de vida e integração da gestão pública 
à comunidade. 

O futebol caxiense é considerado o maior do interior do 
Rio  Grande do Sul com dois clubes representativos no cenário 
futebolístico estadual e nacional, o Esporte Clube Juventude (E. 
C. Juventude) e a Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul 
(S.E.R Caxias). A cidade possui dois estádios com capacidade de 
receber eventos de todos os portes.
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2.8 | SOCIAL AND CULTURAL ASPECTS
Caxias do Sul counts on a good infrastructure for cultural 

and sportive events. In the cultural area, Casa da Cultura, Teatro São 
Carlos, UCS Teatro, Teatro do SESI, Centro Municipal de Cultura Dr. 
Henrique Ordovás Filho, and Arena Multiuso host musical shows, 
dance spectacles, and plays, attracting publics of different ages. 
There is also the Centro de Eventos da Festuva – National Grape 
Festival.

The population also has recreation and leisure parks, 
distributed downtown and in the suburbs. Social activities take place 
in social and recreational clubs, night clubs, and premises assembled 
for specific shows.

As an industrial pole of major importance, the city 
of Caxias do Sul qualifies for visitation of all those who want to 
know and enjoy the work, customs, cuisine, artistic and sportive 
manifestations, leisure, traditions of Italian immigration and 
Gaucho folklore.

The City Hall of Caxias do Sul, through FINANCIARTE, 
supports local artists, promoting and strengthening local culture. It 

develops its action plan through programs, projects, services and 
events on these guiding principles: sports, leisure, special events, 
equipment and public installations for sport and leisure, communitary 
relationships, and financing sportive and leisure projects.In 2008, 
Caxias do Sul was elected the national capital of culture. In 2009, it was 
awarded the first place in cultural management in Brazil, which was 
granted by the Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA). 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) has the mission of 
devising and introducing public policies for sports and leisure in the 
city of Caxias do Sul, promoting spaces for organizing the society, 
by inclusion, participation, valorization, and qualification of the 
services rendered, having in mind the improvement in life quality 
and the integration of the public management and the community. 
Soccer in Caxias do Sul is considered the strongest outside the capital 
of  Rio Grande do Sul, with 2 teams representing the city in the state 
and national scenario:  Esporte Clube Juventude (E.C. Juventude) 
and Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul (S.E.R Caxias). 
The city has 2 soccer stadiums with capacity to hold events of all size. 
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2.9 | MEIO AMBIENTE
A preocupação mundial crescente, voltada para questões 

ambientais, estimula o cuidado e a atenção da Administração  
Municipal na busca constante pela manutenção e ampliação de 
programas e atividades que reflitam seu interesse por esse tema.
Nesse sentido, o município desenvolve um amplo trabalho junto 
à população, através de projetos e atividades que visam incentivo 
e conscientização para uma Caxias do Sul ecologicamente correta. 
Este trabalho envolve a recuperação e construção de áreas de 
lazer da cidade, tais como praças, parques e jardins, que estão 
localizados nos mais variados pontos da cidade e dos quais 
podemos citar o Mato Sartori, Jardim Botânico, Parque dos 
Macaquinhos, Parque Cinquentenário, Praça Dante Alighieri, 
Parque Dr. Celeste Gobbato, Parque da Lagoa do Desvio Rizzo e o 
Parque de Exposições da Festa da Uva.

Dentro das diretrizes da Política Nacional do Meio 
Ambiente, a educação ambiental tem sido um dos pilares que 
sustenta e envolve a população para um despertar ecológico. E 
é com vistas a esse objetivo que o município também realiza 
diversos programas nessa área, dentre eles, o Conhecer para 
Preservar, Plantando uma Nova Caxias, Repovoamento da 
Araucária e PROLIM. 

Ainda na tentativa de estimular e fortalecer a preservação 
do meio ambiente, a política ambiental municipal promove 
concursos e premiações como o Calendário Ecológico, Clic 
Ambiental, Empresas com Consciência Ambiental, Olimpíada 
Ambiental e Parlamento Ambiental. É importante ressaltar que 
todos esses eventos culminam na Semana do Meio Ambiente do 
Município, onde muitas das premiações são entregues e outros 
eventos são lançados. Em 2007, de forma pioneira e única no 
Brasil, a Companhia de Desenvolvimento de Caxias (CODECA), 
implantou a coleta automatizada de lixo, tecnologia somente 
utilizada em países de primeiro mundo. Hoje, possui 1.400 
conteiners para coleta de lixo orgânico e 1.400 para coleta de 
lixo seletivo, atingindo mais de 165 mil pessoas. Diariamente, 
são recolhidas cerca de 70 toneladas de resíduos sólidos, que 
representam 20% do total coletado. O material seletivo é 
encaminhado às 11 Associações de Recicladoras conveniadas 
com a Prefeitura de Caxias do Sul, através da Secretaria do 

Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, CODECA 
e Fundação de Assistência Social (FAS). O material excedente 
é encaminhado para outras 25 recicladoras apoiadoras, que 
também executam a triagem do material. No ano de 2012, 
foram coletadas 25.802 toneladas de resíduo seletivo (Fonte: 
CODECA - Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul). 
A Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA), em parceria 
com a CODECA, inaugurou em abril de 2010 um novo aterro na 
localidade de Rincão das Flores, distrito de Vila Seca. A Central 
de Tratamento de Resíduos (CTR) foi preparada para garantir 
proteção ambiental e busca a produção de energias alternativas 
através de gases que são gerados na decomposição do lixo. 

2.9.1 | LIMPEZA URBANA

Resíduos Orgânicos:
Total Coletados ..................................................................................  102.231 ton
Número de “Containers” ...............................................2.000 “Containers”

Resíduos Seletivos:
Total Coletados .......................................................................................  25.802 ton
Número de “Containers” ..............................................2.000 “Containers”
População atendida ...........................................................205.000 habitantes
Fonte: CODECA (Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul - 2012).
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2.9 | ENVIRONMENT
The world’s growing concern for environmental issues 

stimulates care and attention from the City Hall in the constant 
search to maintain and increase programs and activities that reflect its 
interest in this matter. In that sense, the city develops extensive work 
with its population, by means of projects and activities that aim at 
the incentive and awareness for an environmentally correct city. This 
work involves recovering and building leisure areas in the city, such as 
squares, parks and gardens, located in the most varied points in town, 
from which we can name Mato Sartori, the Botanic Garden, Parque dos 
Macaquinhos, Parque Cinquentenário, Praça Dante Alighieri, Parque 
Dr. Celeste Gobbato, Parque da Lagoa do Desvio Rizzo, and Parque de 
Exposições da Festa da Uva.

In accordance with the guidelines for the National Policy for 
the Environment, environmental education has been one of the pillars 
supporting and involving the population for an ecological awareness. 
And it is with this purpose in mind that the city also carries out 
several programs in this area, among them Conhecer para Preservar, 
Plantando uma Nova Caxias, Repovoamento da Araucária, and 
PROLIM.

In the attempt to stimulate and strengthen environmental 
preservation, the city’s environmental policy promotes constests and 
awards such as Calendário Ecológico, Clic Ambiental, Empresas 
com Consciência Ambiental, Olimpíada Ambiental, and Parlamento 
Ambiental. It is important to point out that all these events culminate 
with the Semana do Meio Ambiente do Município (week for the 
environment), when many awards are granted and other events 
are launched. In 2007,  Companhia de Desenvolvimento de Caxias 
(CODECA) pioneered the implantation of the automated garbage 
collection, technology that is currently used only in first world 
countries. Today, it has 1,400 containers for organic waste and 1,400 
for selective waste, reaching over more than 165 thousand people. 
Daily, 70 tons of solid waste is collected, representing 20% of the 
total collected. Selective material is sent to 11 recycling associations 
which have an agreement with the City Hall, through its Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, CODECA, and 
Fundação de Assistência Social (FAS). Exceeding material is sent to 
another 25 supporting recyclers, who also carry out material selection. 

In the year 2012, 25,802 tons of selective waste were collected 
(FONTE: CODECA -Companhia de Desenvolvimento de Caxias 
do Sul. The Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA), in a 
partnership with CODECA, launched a new landfield in April  2010 
at Rincão das Flores, district of Vila Seca. The Central de Tratamento 
de Resíduos – CTR (Waste Treatment Center) has been prepared to 
assure environmental protection, and seeks for the production of 
alternative energies, through the gases that are generated in the waste 
decomposition.

2.9.1 | URBAN CLEANING SERVICES

Organic Waste:
Total Collected .................................................................................. 102,231 ton
Number of containers ......................................................... 2,000 Containers

Selective Waste: 
Total collected ..................................................................................... 25,802 tons 
Number of containers ...........................................................2,000 containers
Population covered by the service .............................. 205,000 inhabitants
Source: CODECA (Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul - 2012)
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3.1 | CONSIDERAÇÕES GERAIS
A economia de Caxias do Sul está constituída por 

um universo de, aproximadamente, 34 mil estabelecimentos 
econômicos.

Somente o setor industrial participa com um número 
estimado de 6.224 empresas e, dentre elas, cerca de 2.094 
constituem o polo metal-mecânico do município. A economia 
caxiense tem empregados, no mês de setembro de 2013, 174.694 
trabalhadores (fonte: Ministério do Trabalho e Emprego – 
MTE). Tudo isso faz com que a economia do município seja a 
terceira do estado do Rio Grande do Sul, com PIB de R$ 15,69 
bilhões, colocando Caxias do Sul entre as primeiras 100 cidades 
do país, incluindo capitais, e ocupa o 34º lugar. 

A renda per capita do município, em 2010, era de 
R$ 36.034,00, enquanto a renda per capita do estado estava 
no patamar de R$ 22.244,00. Em outras palavras, vale dizer 
que a renda de Caxias do Sul era 62% maior que a renda do 
RS. O peso maior da atividade industrial está concentrado 
no segmento metal-mecânico, um dos mais dinâmicos e 
diversificados do Brasil. É o segundo maior polo do Brasil. 
Caxias do Sul é uma cidade que se fez por si própria; pela 
força empreendedora incomum de sua gente; pela tenacidade 
invulgar de seu povo. Com uma excelente qualidade de vida 
e uma mão de obra altamente especializada, pode-se dizer que 
Caxias do Sul é, num raio de 50 km, provavelmente, o parque 
mais diversificado do mundo: fabrica do talher ao ônibus; da 
autopeça ao caminhão. No setor da microfusão, fabricam-se 
peças para indústria armamentista, aeronáutica, de prospecção 
de petróleo, autopeças, componentes agrícolas e um bem 
especializado serviço de moldes e matrizes. Na área de bens de 
capital, o município abriga um dos cinco maiores fabricantes de 
carrocerias para ônibus do mundo, e é também um dos cinco 
maiores fabricantes de veículos e implementos rodoviários da 
América do Sul. O espírito empreendedor se traduz em várias 
ações. São muitos os grupos empresariais locais que buscam 
parceiros no exterior, enquadrando-se dentro da nova visão 
de globalização da economia. 

3.1 | GENERAL CONSIDERATIONS
Economy in Caxias do Sul is constituted by a universe of 

approximately 34 thousand economical establishments.
The industrial sector alone participates with an estimate 

of 6,224 companies, and among them 2,094 constitute the city’s 
metal mechanical pole. The city’s economy summed up to 174,604 
workers in September, 2013 (SOURCE: Ministério do Trabalho e 
Emprego – MTE). That makes the city’s economy to be in third 
place in the state with a GDP of R$ 15.69 billion, putting Caxias 
do Sul among the 100 first cities in the world, including capitals, 
and occupying the 34th place.

Income per capita in the city in 2010 was R$ 36,034, 
while the income per capita in the state was at an average R$ 
22,244. In other words, it seems fair to say that the income in 
Caxias do Sul was 62% higher than the income in RS.  Strength 
lies upon the metal-mechanical segment, which is one of the most 
dynamic and diversified in Brazil. It is the second largest pole in 
Brazil. 

Caxias do Sul can be called a self-made city, made by the 
uncommon entrepreneurial power of its people, by their unusual 
tenacity. With its excellent quality of life and highly specialized 
labor force, it is possible to say that Caxias do Sul – within a 
50-km radius – is probably the most diversified industrial 
park in the world, manufacturing from cutlery to buses; from 
autoparts to trucks. In the area of investment casting, parts 
are manufactured for the arms industry, the aeronautic sector, 
petroleum prospection, autoparts, agricultural components, and 
a very specialized service for molds and dies. In the area of capital 
goods, the city holds one of the world’s greatest manufacturer of 
bus bodies and it also has one of the largest manufacturers of 
vehicles and trailers/semitrailers in South America.

There are many local enterprises who seek new partners 
abroad, fitting in the new vision for globalized economy.
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3.1.1 | NÚMERO DE EMPRESAS E DE EMPREGOS FORMAIS  
DE CAXIAS DO SUL – RAIS SETEMBRO/2013

NUMBER OF COMPANIES AND FORMAL JOBS IN 
CAXIAS DO SUL ACCORDING TO RAIS-SETEMBRO/2013

Setor
Sector 

Número de 
estabelecimentos

Number of 
establishments

Número de 
empregos formais
Number of formal 

jobs
Administração Pública
Public Administration

25 400

Agropecuária, extrativa 
vegetal, caça e pesca
Agriculture and livestock 
farming, vegetable 
extractive industry, 
hunting and fishing

521
1.583

1,583

Comércio
Commerce

9.100
9,100

25.562
25,562

Construção civil
Civil construction

1.859
1,859

7.040
7,040

Extrativa Mineral
Mineral extraction

27 113

Indústria de 
transformação
Processing industry

6.224
6,224

84.884 
84,884 

Serviços / Services
15.876
15,876

52.383
52,383

Serviços Industriais de 
Utilidade Pública
Industrial Services of 
Public Utility

32 
2.729

2,729

TODOS OS SETORES
ALL SECTORS

33.664
33,664

174.694
174,694

Fonte / Source: Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, www.mte.gov.br 

3.1.2 | PRODUTO INTERNO BRUTO A PREÇO DE  
MERCADO (PIB PM) DE CAXIAS DO SUL - SÉRIE HISTÓRICA 
1996/2010

GROSS DOMESTIC PRODUCT AT MARKET PRICES 
(GDP MP) IN CAXIAS DO SUL – HISTORICAL SERIES 
1996/2010

Ano / Year PIB / GDP 
1996 R$ 2.832.510.400,00
1997 R$ 3.516.763.603,00
1998 R$ 3.668.119.331,00
1999 R$ 3.729.786.000,00
2000 R$ 4.342.501.000,00
2001 R$ 5.047.241.000,00
2002 R$ 5.466.216.000,00
2003 R$ 6.328.377.000,00
2004 R$ 7.481.649.000,00
2005 R$ 8.294.152.000,00
2006 R$ 8.621.444.000,00
2007 R$ 9.811.991.000,00
2008 R$ 11.716.487.000,00
2009 R$ 12.509.582.000,00
2010 R$ 15.692.359.000,00

Fonte / Source: Fundação de Economia e Estatística – FEE – http://www.fee.rs.gov.br 
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3.1.2.1 PRODUTO INTERNO BRUTO DE CAXIAS DO SUL E DO RIO GRANDE DO SUL, EM VALORES 
CORRENTES – 1996-2010

GROSS DOMESTIC PRODUCT PER CAPITA IN CAXIAS DO SUL AND RIO GRANDE DO SUL, AT 
CURRENT VALUES – 1996/2010

Anos
Years

Caxias do Sul Rio Grande do Sul

R$ milhões
R$ millions

Taxa de crescimento 
nominal (%)

Nominal growth rate %

% / Estado
 % State

R$ milhões
R$ millions

Taxa de crescimento 
nominal (%)

Nominal growth rate %
1996 3.203 - 5,10 63.263 17,90
1997 4.026 25,70 5,80 69.221   9,40
1998 4.100   1,80 5,80 70.542   1,90
1999 3.813  -7,00 5,10 75.450   7,00
2000 4.614 21,00 5,40 85.138 12,80
2001 5.047   9,40 5,40 94.084 10,50
2002 5.466   8,30 5,20 105.487 12,10
2003 6.328 15,80 5,90 124.551 18,10
2004 7.481 18,20 5,40  137.831 10,70
2005 8.294 10,90 5,80 144.218   4,60
2006 8.608   3,80 5,50 156.827   8,70
2007 9.812 14,00 5,60 176.615 12,60
2008 11.716 19,40 5,60 199.499   9,20
2009  12.509   6,77 5,60 215.864   5,20
2010 15.692 25,44 6,43 244.015 13,04

Fonte / Source: FEE – Fundação de Economia e Estatística / Núcleo de Contabilidade Social. www.fee.rs.tche.br 

3.1.3 | PRODUTO INTERNO BRUTO PER CAPITA (PIB 
PER CAPITA) DE CAXIAS DO SUL DE 1996-2010

GROSS DOMESTIC PRODUCT PER CAPITA (GDP 
PER CAPITA) IN CAXIAS DO SUL – FROM 1996/2010

Ano / Year PIB Per Capita / GDP Per Capita
1996 R$ 8.697,00

1997 R$ 10.314,00

1998 R$ 10.547,00

1999 R$ 10.492,00

2000 R$ 11.899,00

2001 R$ 12.884,00

2002 R$ 14.366,00

2003 R$ 16.295,00

2004 R$ 18.881,00

2005 R$ 20.521,00

2006 R$ 20.890,00

2007 R$ 24.589,00

2008 R$ 29.084,00

2009 R$ 30.499,00 

2010 R$ 36.034,00
Fonte / Source: Fundação de Economia e Estatística – FEE - http://www.fee.rs.gov.br
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3.1.3.1 PRODUTO INTERNO BRUTO PER CAPITA DE CAXIAS DO SUL E DO RIO GRANDE DO SUL, EM 
VALORES CORRENTES – 1996/2010

GROSS DOMESTIC PRODUCT PER CAPITA IN CAXIAS DO SUL AND RIO GRANDE DO SUL, AT 
CURRENT VALUES – 1996/2010

Anos
Years

Caxias do Sul Rio Grande do Sul

R$ milhões
R$ millions

Taxa de crescimento 
anual (%)

Rowth rate per year (%)

Caxias do Sul / Estado
Caxias do Sul / Estate

R$ milhões
R$ millions

Taxa de crescimento 
anual (%)

Rowth rate per year (%)
1996 9.835 - 1,50 6.564 -

1997 11.807 20,10 1,69 7.006 6,70

1998 11.788 -0,20 1,67 7.063 0,80

1999 10.728 -9,00 1,44 7.441 5,40

2000 12.643 17,90 1,52 8.302 11,60

2001 13.543 7,10 1,49 9.071 9,30

2002 14.366 6,10 1,43 10.057 10.90

2003 16.295 13,40 1,39 11.742 16,80

2004 18.881 15,90 1,47 12.850 9,40

2005 20.521 8,70 1,54 13.298 3,50

2006 20.890 1,80 1,46 14.305 7,60

2007 24.589 17,70 1,47 16.689 16,70

2008  29.084 7,70 1,47 18.378 7,70

2009  30.499 4,40 1,47 19.778 4,40

2010 36.034 18,15 1,62 22244 12,46
Fonte / Source: FEE – Fundação de Economia e Estatística / Núcleo de Contabilidade Social. www.fee.rs.tche.br 
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 Valor Adicionado Bruto – VAB -  (R$)
Gross Added Value (GAV) (R$)

Indústria / Industry 6.099.212.000,00

Serviços / Services 7.048.634.000,00

Agropecuária / Agriculture 
And Livestock Farming 162.265.000,00

 Imposto Sobre Produtos Líquidos de Subsídios (R$)
Taxes on Net Products of Subsidies (R$)

 2.382.248.000,00

3.1.4 | VALOR ADICIONADO BRUTO (VAB) – 2010
O setor produtivo com maior representabilidade de 

Caxias do Sul é o dos serviços, que representou 52,96% do Valor 
Adicionado Bruto (VAB), com R$ 7,048 bilhões, seguido pela 
Indústria com 45,82% e da Agropecuária que representa 1,22%.
Fonte: IBGE - 2010 – NECE

VAB a Preço de Mercado Corrente (R$)
GAV at Current Market Price (R$)

 13.310.111.000,00
Fonte / Source: FEE, Valor Adicionado Bruto dos Municípios, ano 2010. www.fee.tche.br

Setores VAB (%) / GAV (%)
 Indústria / Industry 45,82

Serviços / Services 52,96

Agropecuária / Agriculture and Livestock 
Farming 1,22

Fonte / Source: IBGE - 2010 – NECE.

3.1.4 | GROSS ADDED VALUE (GAV): 2010
The productive sector with the largest representability 

in Caxias do Sul is the one for services, which represent 52.96% 
of the Gross Added Value (GAV), with R$7.048 billion, followed 
by the sector for industries with 45.82%, and agriculture and 
livestock farming with 1.22%.
Source: IBGE - 2010 – NECE. 

3.1.4.1 | VALOR ADICIONADO BRUTO (VAB): AGROPECUÁRIA, INDÚSTRIA E  SERVIÇOS, NO PERÍODO DE 2002 A 2010
GROSS ADDED VALUE (GAV): AGRICULTURE AND LIVESTOCK FARMING AND SERVICES, FROM 2002 - 2010

Ano Agropecuária (%) Serviços (%) Indústria (%)
2002 117.713.000,00 2,52 2.759.966.000,00 59,07 1.794.715.000,00 38,41

2003 138.471.000,00 2,58 3.039.833.000,00 56,75 2.179.147.000,00 40,67

2004 139.902.000,00 2,19 3.312.998.000,00 51,89 2.931.798.000,00 45,92

2005 118.281.000,00 1,68 3.883.005.000,00 55,14 3.040.701.000,00 43,18

2006 150.509.000,00 2,04 4.123.393.000,00 55,94 3.096.853.000,00 42,02

2007 143.017.000,00 1,70 4.835.139.000,00 57,51 3.429.142.000,00 40,79

2008 133.352.000,00 1,35 5.762.645.000,00 58,29 3.989.782.000,00 40,36

2009 173.802.000,00 1,63 5.959.880.000,00 55,82 4.543.585.000,00 42,55

2010 162.265.000,00 1,22 7.048.634.000,00 52,96 6.099.212.000,00 45,82
Fonte / Source: Fundação de Economia e Estatística –  FEE, http://www.fee.rs.gov.br 

VALOR ADICIONADO BRUTO (VAB) – 2010
GROSS ADDED VALUE (GAV): 2010
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3.2 | MÃO DE OBRA
O treinamento e a profissionalização da mão de obra 

são apoiados por organismos ligados a entidades empresariais 
nacionais, estaduais e locais, além da participação efetiva da 
Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC) e 
dos sindicatos patronais.

Existem ainda entidades destinadas ao atendimento socio-
cultural da comunidade produtiva. Outra contribuição importante 
nessa área é a da UCS - Universidade de Caxias do Sul, que conta 
com escolas técnicas e preparação de mão de obra especializada, 
através do CETEC. 

3.2.1 | SENAI - SERVIÇO NACIONAL 
O Senai é administrado pela Confederação Nacional da 

Indústria e pela Federação das Indústrias do Estado do RS. Opera 
cursos nas categorias de aprendizagem, qualificação, treinamento e 
técnicos de ensino médio. São disponibilizados mais de 50 cursos nas 
áreas de mecânica, elétrica, madeira, recursos humanos, qualidade, 
segurança, aprendizagem industrial, assistência técnica/tecnológica, 
plástico e confecção, possuindo seis unidades em Caxias do Sul. 

 Entre os projetos mais ambiciosos, Caxias do Sul conta com 
o primeiro Centro Tecnológico de Mecatrônica da América Latina, 
voltado primordialmente para o treinamento e reconversão de mão 
de obra do parque industrial, direcionando- se prioritariamente às 
necessidades tecnológicas da indústria metal-mecânica, do setor 
de máquinas e ferramentas controladas numericamente, desenho 
e manufaturas com a ajuda do computador, robótica industrial e 
sistemas flexíveis de manufatura integrada por computador. Suas 
instalações estão estruturadas com laboratórios de pneumática, 
hidráulica, eletrônica, eletricidade industrial, sistemas de manufatura 
flexível, CNC industrial, manufatura integrada por computador, 
informática, controle de processos, biblioteca, auditório e áreas 
de lazer. As equipes técnica e docente, altamente qualificadas, 
elevam o Centro a um dos mais completos centros tecnológicos 
do país, servindo de referencial para unidades internacionais na 
área da automação industrial. O Centro Tecnológico Automotivo 
de Caxias do Sul está implantado junto ao Centro Tecnológico de 
Mecatrônica, formando um complexo tecnológico, concretizando 
a sinergia funcional entre os dois Centros. Senai Construção Civil, 
Senai José Gazola, Senai Nilo Peçanha, completam a estrutura de 
ensino técnico da instituição.

3.2 | LABOR
Labor training and professionalizing programs are 

supported by organizations connected to local, state and national 
companies, also counting on the effective participation of the Câmara 
de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul – CIC (Commerce, 
Industry and Services Chamber) as well as the employers ’Union.

There are also entities whose focus is offering social and 
cultural services to the productive community. Another important 
contribution in this area is the University of Caxias do Sul – UCS – 
who counts on technical programs to prepare specialized labor at its 
secondary school – CETEC.

3.2.1 | SENAI -NATIONAL SERVICE FOR INDUSTRIAL 
LEARNING

SENAI is administered by the Confederação Nacional da 
Indústria (National Confederation for Industries) and by the Federação 
das Indústrias do Estado do RS (Industry Federation of the State of 
Rio Grande do Sul). It runs courses on the categories for learning, 
qualification, training, and technical programs for secondary school. 
More than 50 programs are available in the areas of mechanics, 
electricity, wood, human resources, quality, safety, industrial learning, 
technical/technological services, plastic, and clothing, with six units in 
Caxias do Sul.

Among the most ambitious projects, Caxias do Sul relies 
on the first Centro Tecnológico de Mecatrônica da América Latina 
aiming at training and converting labor for the industrial park, 
directed prioritarily towards technological demands from the metal-
mechanic industries, the NC machinery and tool sector, computer-aided 
drawing and manufacturing, industrial robotics, and flexible computer-
integrated manufacturing systems. Its facilities are provided with labs 
for pneumatic, hydraulic, and industrial electrical activities, IT, process 
control, library, auditorium, and leisure areas. Both technical and teaching 
staff are highly qualified and take the Center to the position of one of 
the most complete technological centers in the country, being a reference 
for international units in the area of industrial automation. The Centro 
Tecnológico Automotivo de Caxias do Sul (Automotive Technological 
Center) is installed at the Centro Tecnológico de Mecatrônica, forming 
a technological complex and effecting functional sinergy between both 
cventers. SENAI Construção Civil, SENAI José Gazola, SENAI Nilo 
Peçanha complete the institution’s technical teaching structure.
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3.2.2 | SENAC - SERVIÇO NACIONAL DE  
APRENDIZAGEM COMERCIAL 

O SENAC, entidade voltada para a educação 
profissional, tem como missão institucional desenvolver pessoas 
e organizações para o mundo do trabalho, através de ações 
educacionais e disseminação de conhecimento em comércio e 
serviços, contribuindo para o desenvolvimento do país. 

O SENAC tem procurado incorporar em suas atividades 
as modificações que ocorrem na educação, na economia, no 
mercado de trabalho e na sociedade como um todo, ofertando 
programações que abrangem desde as qualificações profissionais 
básicas, até as programações de aperfeiçoamento e atualização, 
agrupadas nas áreas de administração, beleza, comunicação e 
artes, conservação e zeladoria, hotelaria, informática, idiomas, 
moda, saúde e turismo 

3.2.3 | SESI - SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA 
O SESI tem como finalidade prestar serviços aos 

trabalhadores da indústria e aos seus dependentes, na área 
social, através de programas de educação, saúde, lazer e 
desenvolvimento humano e, na área econômica, através de 
programas de financiamento, sacola econômica e farmácia. 

3.2.4 | SINE - SISTEMA NACIONAL DO EMPREGO 
O SINE é um órgão da Secretaria do Trabalho, 

Cidadania e Assistência Social do Ministério do Trabalho 
e Emprego. Entre outras funções, ele intermedia estágios e 
empregos, encaminha seguro-desemprego, emite Carteiras de 
Trabalho e Previdência Social (CTPS), e coordena programas 
específicos do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

3.2.2 | SENAC - NATIONAL SERVICE FOR 
COMMERCIAL LEARNING

SENAC is an establishment whose goal is to promote 
professional education and its institutional mission is to 
develop people and organizations for the world of work, 
through educational actions and the dissimination of knowledge 
in commerce and services, contributing for the countries 
development.

SENAC has tried to incorporate modifications that occur 
in education, economy, work market and society in general in its 
activities, offering programs that include from basic professional 
qualifications to improvement and updates, in groups related 
to the areas of administration, beauty, communication and 
arts, conservation and janitorial services, hotels, IT, languages, 
fashion, health and tourism.

3.2.3 | SESI - INDUSTRY SOCIAL SERVICE
SESI has as its purpose to render services to industry 

workers and their dependents in the social area through 
education, health, leisure and human development programs, and 
in the economical area through financing programs, economical 
groceries, and a pharmacy.

3.2.4 | SINE - EMPLOYMENT NATIONAL SYSTEM
SINE is a public agency of the Secretaria do Trabalho, 

Cidadania e Assistência Social do Ministério do Trabalho e 
Emprego (Bureau for Labor, Citizenship and Social Services of 
the Ministry of Work and Labor). Among other things, it can 
intermediate internships and trainee periods and Jobs, forward 
unemployment insurance claims, issue Carteiras de Trabalho e 
Previdência Social – CTPS (Labor and social insurance ID), and 
coordinate specific programs promoted by the Government of the 
State of Rio Grande do sul.
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3.2.5 | SESC - SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 
O Sesc tem como objetivo a melhoria do padrão de 

vida dos trabalhadores do comércio e ampliar o atendimento 
nas áreas de saúde, cultura, lazer e educação. Em Caxias do Sul, 
presta serviços na área da saúde com atendimento odontológico 
e, dispõe de restaurante; no esporte oferece aulas de ginástica 
e musculação, contando com quadras de esporte; na cultura 
dispõe de teatro, galerias de artes, biblioteca e ministra cursos; 
na educação, participa na realização do Projeto Habilidades 
de Estudo e mostras educativas; além de realizar atividades 
dirigidas ao público da terceira idade. 

3.2.6 | CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-
ESCOLA

O CIEE é uma sociedade civil de direito privado, cujas 
ações são de caráter educativo, cultural, técnico e científico. 
Desenvolve suas atividades em apoio às instituições de ensino 
e de pesquisa e promove a parceria entre educação e trabalho, 
colocando à disposição do mercado estagiários das mais 
diversas áreas. 

3.2.7 | SEBRAE - SERVIÇO BRASILEIRO DE  APOIO 
AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

Instituiu-se como uma entidade associativa de 
direito privado, sem fins lucrativos, sob a forma de serviço 
social autônomo. Sua missão é promover a competitividade 
e o desenvolvimento sustentável das micros e pequenas 
empresas e fomentar o empreendedorismo. A entidade 
atende às necessidades e oportunidades de forma coletiva, 
sempre respeitando as diferenças de cada região. Prioriza-se os 
setores da economia como Agronegócios, Comércio, Serviços 
e Indústria. Com atuação descentralizada, o Sebrae/RS está 
presente em todas as regiões do Estado, oferecendo soluções 
em educação, consultoria, acesso ao crédito e ao mercado, 
além de incentivar a abertura de novos pequenos negócios e a 
qualificação das empresas gaúchas já existentes. 

3.2.5 | SESC - COMMERCE SOCIAL SERVICE
SESC has the goal to improve life standard of people 

who work in the commerce and increase services in the areas of 
health, culture, leisure, and education. In Caxias do Sul, it offers 
services in the area of health with dental services. It also has a 
restaurant and a gym, where people can work out and practice 
body building. There are also some sports courts, a theater room, 
art galleries, library, and a few classes. In the area of education, 
it takes part in the Projeto Habilidades de Estudo (project for 
studying abilities) and educational exhibits. It also carries out 
activities aiming at senior age citizens.

3.2.6 | CIEE - SCHOOL COMPANY INTEGRATION 
CENTER

CIEE is a private legal civil society, whose operation 
character refers to education, culture, technique and science. 
It develops its activities to support teachning and research 
institutions and promotes partnerships between education and 
work, making trainees and interns from several areas available 
in the market.

3.2.7 | SEBRAE - BRAZILIAN SUPPORT SERVICE FOR 
MICRO AND SMALL COMPANIES 

It was set up as a private legal non-profitable associative 
institution, to work as an autonomous service renderer. Its 
mission is to promote competitivity and sustainable development 
of micro and small companies and to stimulate entrepreneurism. 
The institution meets needs and opportunities in a collective way, 
always respecting differences in every region. Economy sectors 
such as Agribusiness, Commerce, Services and Industry are 
prioritized. With decentralized operations, SEBRAE is present 
in every region in the state, offering solutions for education, 
consulting, credit and market access, in addition to stimulating 
new small businesses to open and to qualify gaucho companies 
that are already in the market.
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3.3 | SEGMENTOS INDUSTRIAIS 

3.3.1 | MATERIAL DE TRANSPORTE 
É o principal segmento industrial de Caxias do Sul 

devido à projeção de seus produtos no mercado interno e externo. 
As principais linhas de produtos são de reboques, semi-reboques, 
carrocerias para ônibus, caminhões leves e pesados, motos, lonas 
e pastilhas para freios, peças e conjuntos CKD de carrocerias de 
ônibus, chassis e carrocerias especiais para ônibus e micro-ônibus, 
tanques e acessórios para veículos, macacos hidráulicos, tratores 
agrícolas, raspadeiras rodoviárias, retroescavadeiras e caixas de 
câmbio. As carrocerias para veículos de transporte de pessoas ou 
para carga representam uma significativa parcela na economia do 
setor, com participação de 19,80% do total, e faturamento anual de 
US$125.150.429,00. 

3.3.2 | METALÚRGICA 
A indústria metalúrgica responde por uma fração 

significativa de produtos da indústria local. As principais linhas de 
produtos são os artigos de cutelaria, baixelas, panelas, pratarias, 
pertences de mesa, eletrodomésticos, utensílios metálicos para 
calçados e confecções, fundos e forjados de ferro, aço e microfusão, 
válvulas industriais, estruturas metálicas, pinos, porcas, parafusos 
e rebites. 

3.3.3 | MECÂNICA 
Compreende a fabricação de máquinas industriais para 

usinagem de eletroerosão e equipamentos para petróleo, máquinas 
para indústrias de madeira e mobiliário, cilindros hidráulicos, 
máquinas para indústrias de bebidas, empilhadeiras, guindastes, 
entre outros.

3.3.4  | MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO
É considerado um dos setores mais dinâmicos da 

economia de Caxias do Sul, com rápida expansão nos últimos 
anos. Compreende a fabricação de motores elétricos, reatores para 
lâmpadas fluorescentes, termostatos, válvulas para ar condicionado 
e calefação, transformadores especiais de baixa potência, reguladores 
de voltagem, luminárias, disjuntores, eletrificadores de cerca, 
acessórios para rede elétrica, antenas para televisores e porteiros 
eletrônicos. 

3.3 | INDUSTRIAL SEGMENTS
3.3.1 | CARRIER MATERIALS

This is the most important industrial segment in Caxias 
do Sul due to the projection of its products in the domestic and 
foreign markets. Major product lines include trailer trucks, semi-
trailer trucks, bus bodies, light and heavy-duty trucks, motorcycles, 
brake linings and brake pads, parts and assemblies for CKD bus 
bodies, special chassis and bodies for buses and microbuses, tanks 
and accessories for vehicles, hydraulic jacks, farming tractors, 
road scrapers, backhoe loaders, and gearboxes. The bodies for 
vehicles transporting people or cargo represent a significative 
share in the sector’s economy and a 19.80% participation in the 
total revenue, with annual revenues of US$125,150,429.

3.3.2 | METALLURGY
The metallurgy industries respond for a significant share 

of products made by local industries. Its main line of products 
include cutlery, serving sets, pots and pans, silverware, table 
vessels, home appliances, metallic utensils for shoes and clothes, 
cast iron, steel and microcast bottoms, industrial valves, metallic 
structures, pins, washers, screws and rivets.

3.3.3 | MECHANICS
It includes the manufacturing of industrial machines 

for electroerosion processing and petrol equipment, wood and 
furniture machinery, hydraulic cylinders, machines for beverage 
industries, forklifts, cranes, among others.

3.3.4 | ELECTRICAL – ELECTRONICAL MATERIAL
It is considered one of the most dynamic sectors in the 

economy in Caxias Sul, having expanded quickly during the last 
years. It includes the manufacturing of electrical engines, reactors 
for fluorescent lighting fixtures, thermostats, valves for air-
conditioning and heating systems, special low power transformers, 
voltage regulators, light fixtures, circuit breakers, and energizers 
for electrical fences, accessories for electrical fences, TV antennas, 
and doorphones.
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3.3.5 | MATERIAL PLÁSTICO 
Esse setor apresentou significativa expansão após o 

surgimento do polo de indústrias de terceira geração, especializada 
na transformação de resinas plásticas em produtos para 
embalagens. O setor apresenta hoje mais de 160 empresas. As 
principais linhas de produtos fabricados pelo setor são destinadas 
aos setores automotivo, moveleiro, eletroeletrônico, cosméticos, 
construção civil, utilidades domésticas, moldes/matrizes, alimentos, 
representações, matéria-prima, máquinas/equipamentos, prestação 
de serviços e embalagens. 

3.3.6 | MADEIRA 
O aprendizado obtido pela oferta de matéria-prima na 

região, onde foi incentivada a implantação de grandes áreas de 
reflorestamento de pinus para garantir a preservação das matas 
nativas, garante o destacado desenvolvimento que o setor apresenta 
hoje. 

As principais linhas de produção são de madeira serrada, 
beneficiada e compensados para indústria de móveis e construção.

3.3.7 | MOBILIÁRIO 
Além de absorver grande contingente de mão de obra, 

o setor mobiliário distingue-se pela constante modernização e 
atualização dos seus processos produtivos. 

A tecnologia empregada e a qualidade na fabricação 
de produtos como dormitórios, salas, móveis para escritório e 
estofados em geral, garante a comercialização de boa parte da 
produção no país, com destaque, também, no mercado externo.

3.3.8  TÊXTIL / VESTUÁRIO 
Pequenas, médias e grandes malharias representam parte 

significativa da produção do setor têxtil local. Ao todo, são mais de 
933 empresas que produzem fios de lã, sintéticos, malhas e tecidos 
que são comercializados tanto no mercado nacional quanto no 
mercado externo. 

Destaca-se ainda o Polo de Moda da Serra Gaúcha, órgão 
responsável por organizar o segmento e atuar de forma cooperada 
na identificação dos problemas do setor e na busca de soluções. 
Atualmente constitui-se de 14 entidades e prefeituras da Serra Gaúcha. 

3.3.5 | PLASTIC MATERIAL
This sector has presented significative expansion after the 

uprising of the pole of industries of third generation, specialized in the 
transformation of plastic resins into packaging products. The sector has 
today more than 160 companies. The most important lines of products 
manufactured by this sector are destined to the automotive sector, furniture 
manufacturers, electrical and electronic sector, cosmetics, civil construction, 
household appliances, moulds / dies, food, representations, raw 
material, machinery and equipment, service rendering, and packaging.

3.3.6 | WOOD
Learning acquired from the offer or raw material in the 

region, where implanting large areas of reforestation for pine trees 
was estimulated in order to guarantee preservation of native forests, 
gives the sector the outstanding development it shows nowadays.

Main production lines include sawn wood, milled wood, and 
plywood for construction and furniture manufacturers.

3.3.7 | FURNITURE
In addition to absorving a great amount of labor, the 

furniture manufacturing sector distinguishes itself for its constant 
modernization and updates in the production processes.

Technology employed and the quality in the manufacturing 
of products such as bedrooms, living rooms, office furniture, and 
upholstery in general assures commercialization of a large deal of 
the production in the domestic market and also some notability in the 
foreign market.

3.3.8 | TEXTILE / CLOTHES
Small, average and large knitwear industries represent 

significant share of the local textile production. In the whole, there 
are 933 componies producing woolen and synthetic yarn, knitwear 
and fabrics that are commercialized both in the domestic and foreign 
markets. 

We can still point out the Polo de Moda da Serra Gaucha 
(Fashion Pole of the Serra Gaucha), which is responsible for organizing 
the segment and acting cooperatively in the identification of problems 
and the search for solutions. Currently it is comprised of 14 institutions 
and city halls from the Serra Gaucha.
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3.3.9  PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
Setor que apresentou grande expansão nos últimos anos, 

contando hoje com mais de 577 empresas, em Caxias do Sul. O abate 
de aves, de suínos, a preparação de carnes e de embutidos, além do 
beneficiamento de grãos e da geração de produtos à base de farinha 
são atividades com forte presença na economia local. 
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, www.mte.gov.br  

3.3.10 BEBIDAS 
A vocação dos imigrantes italianos para o cultivo da uva, 

aliada às condições do clima da região, permitiu o desenvolvimento de 
uma indústria de bebidas que hoje é sinônimo de qualidade em bons 
vinhos. Esse é um dos gêneros de maior tradição em Caxias do Sul. 

Segundo dados da União Brasileira de Vitivinicultores 
(UVIBRA), o município é um dos maiores produtores de uva da 
região. Além da produção de vinhos, conhaques, vermutes, licores, 
espumantes e outras bebidas alcoólicas, produz também sucos de uva 
e refrigerantes.

3.3.11  EDITORAL E GRÁFICO 
A utilização de modernas técnicas e processos de produção, 

em conjunto com equipamentos de última geração, fazem parte desse 
setor constituído por mais de 317 empresas. São utilizadas técnicas 
como offset, digital, plotagem, serigrafia, flexografia e fotolito. Os 
principais ítens fabricados são material escolar e embalagens, 
impressão de periódicos, fotolitos, formulários, etiquetas adesivas, 
metálicas e resinadas, banners e catálogos, entre outros.

3.3.12  CONSTRUÇÃO CIVIL 
Setor fortemente empregador e alocador de volumes 

elevados de recursos. Os investimentos mais significativos são 
destinados para a construção de prédios e residências para a classe 
média, estabelecimentos comerciais e industriais, escolas e órgãos 
públicos, empresas de serviços e habitações populares. Possui, 
atualmente, 1.859 empresas em Caxias do Sul (Fonte: Ministério 
do Trabalho e Emprego – MTE – 1º janeiro - 2012). O setor está 
voltado para a qualidade através da certificação ISO 9000, e também 
para a garantia de regularidade de documentação, mediante adoção 
de selos de regularidade. 

3.3.9 | FOOD PRODUCTS
A sector that has shown great expansion during the last 

few years, with more than 577 companies in Caxias do Sul today. 
Slaughtery of poultry and pork, preparation of meat and sausages, 
in addition to the processing of grains and production of flour-based 
items are strong presences in the local economy.
SOURCE: Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, www.mte.gov.br 

3.3.10 | BEVERAGES
Italian immigrants’ vocation to cultivate grapes allied to the 

weather conditions of the region allowed for the growth of a beverage 
industry that is today synonym of quality in good wine. This is one of 
the most traditional items in Caxias do Sul

According to data from the União Brasileira de Vitivinicutores 
– UVIBRA (Brazilian Association of Wine Producers) – the city is one 
of the largest producers of grapes in the region. Besides producing wine, 
brandy, vermouth, liquor, sparkling wine and other alcoholic beverages, 
it also produces grape juice and soda.

3.3.11 | PRINTING AND PUBLISHING COMPANIES
The use of modern production techniques and processes, 

along with equipment of the latest generation, are part of this sector 
formed by more than 317 companies. Technicques such as offset, 
digital, plotting, silkscreening, flexography and fotolith are used. 
The main items manufactured are school material and packaging 
material, printing periodicals, fotoliths, forms, resin, adhesive and 
metal labels, banners and catalogs, among others.

3.3.12 | CIVIL CONSTRUCTION
This is a sector that generates many jobs and allocates 

high volumes of resources. The most significant investments are 
destined to the construction of buildings and homes for the middle-
income families, commercial and industrial establishments, 
schools and public agencies, service companies, and low-income 
dwellings. There are currently 1,859 companies in Caxias do 
Sul (SOURCE: Ministério do Trabalho e Emprego – MTE – 1st 
January -2012). The sector focuses on quality through the ISO 
9000 certification and also on the assurance of regularity of 
documents, by adopting regularity seals.
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3 .4 .1 BALANÇA COMERCIAL SÉRIE HISTÓRICA DE 
CAXIAS DO SUL 2000 / 2012 (US$ FOB)

TRADE BALANCE HISTORICAL SERIES CAXIAS 
DO SUL 2000 / 2012 (US$ FOB)

Ano
Year

Exportação
Exports

Var%
Var%

Importação
Imports

Var%
Var% 

Saldo
Balance

 2000 283.081.832 0,00 123.399.597 0,00 159.682.235

 2001 347.926.133 22,91 145.020.855 17,52 202.905.278

 2002 352.629.563 1,35 104.663.713 -27,83 247.965.850

 2003 408.255.113 15,77 124.813.815 19,25 283.441.298

 2004 564.255.316 38,21 144.514.417 15,78 419.740.899

2005 738.488.569 30,88 207.603.200 43,66 530.885.369

 2006 789.942.185 6,97 209.678.962 1,00 580.263.223

 2007 980.863.703 24,17 329.837.948 57,31 651.025.755

 2008 1.096.318.479 11,77 455.757.363 38,18 640.561.116

2009 632.192.985 -42,33 293.055.069 -35,75 339.135.784

2010 893.338.135 41,31 537.962.687 83,57 355.375.448

2011 1.066.559.466 19,39 578.540.098 7,54 488.019.368

2012 1.063.903.508 -0,25 498.546.988 -13,83 565.356.520
Fonte / Source: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – Mdic.

3 .4   EXPORTAÇÃO / IMPORTAÇÃO 
Como resultado de um parque industrial de alta 

competitividade, Caxias do Sul apresenta permanente superávit 
na sua relação de negócios com o mercado externo, colocando 
produtos de alta qualidade e atualizados tecnologicamente nos vários 
continentes. 

Os principais produtos vendidos no mercado externo são 
materiais de transporte, carrocerias para ônibus, ônibus completos, 
máquinas e equipamentos fundidos de ferro e aço, materiais de 
fricção, válvulas industriais, componentes hidráulicos, móveis de 
madeira, calçados, confecções, artigos metálicos, carne de frango, 
produtos hortigranjeiros, papel e celulose, madeira e compensados. 

Os maiores volumes embarcados são para os Estados 
Unidos, Mercosul, ALADI, Europa, Ásia e Oriente Médio. No lado 
das importações, os principais produtos adquiridos são: máquinas 
e equipamentos, partes e peças, carnes e miúdos, comestíveis, chassi 
para ônibus, transmissão para tratores e matérias-primas diversas. 

3 .4  | EXPORTS / IMPORTS
As the result of an industrial park that is highly competitive, 

Caxias do Sul presents permanent superavit concerning its business 
relationships with the foreign market, putting high quality and 
technologically updated products in several continents.

The main products sold in the foreign market are 
carrier materials, bus bodies, buses, steel and iron cast machinery 
and equipment , friction material, industrial valves, hydraulic 
components, wood furniture, shoes, clothes, metallic items, chicken, 
horticultural products, paper and cellulosis, wood and plywood.

The largest volumes are shipped to the US, MERCOSUR, 
ALADI, Europe, Asia, and Middle East. As for imports, the main 
products purchased are machinery and equipment, parts, meat 
and offal, food, bus chassis, tractor transmissions, and several raw 
materials.
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3 .4 .2  PRINCIPAIS PAÍSES DE DESTINO DAS EXPORTAÇÕES 
REALIZADAS POR CAXIAS DO SUL EM 2013
Janeiro à Agosto

MAIN DESTINATION COUNTRIES FOR EXPORT 
OPERATIONS CARRIED OUT IN CAXIAS DO SUL IN 
2013 – January to August

País
Country

US$ F.O.B
US$ F.O.B

Part %
Part %

1-Chile / Chile 106.912.465 18,46

2-Argentina / Argentina 82.311.742 14,21

3- Estados Unidos / US 80.855.872 13,96

4- México / Mexico 37.103.583 6,41

5 -Uruguai / Uruguay 28.974.484 5,00

6- Paraguai / Paraguay 26.555.070 4,58

7- Peru / Peru 23.062.603 3,98

8 -Colômbia / Colombia 20.851.307 3,60

9- Bolívia / Bolivia 17.975.434 3,10

10- África do Sul / South Africa 16.527.964 2,85

 11- China / China 15.862.887 2,74

TOTAL / TOTAL 579.251.198 100,00
Fonte / Source: Ministério do Desenvolvimento e Comércio Exterior, Secretaria de 
ComércioExterior – SECEX. http://www.mdic.gov.br/sitio

3 .4 .3  PRINCIPAIS PAÍSES DE ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES 
REALIZADAS POR CAXIAS DO SUL EM 2013
Janeiro à Agosto

MAIN COUNTRIES WHERE IMPORT OPERATIONS 
ARE CARRIED OUT BY CAXIAS DO SUL IN 2013
January to August

País
Country

US$ F.O.B
US$ F.O.B

Part %
Part %

1- China / China 111.425.761 29,64

2- Itália / Italy 55.050.494 14,64

3-Estados Unidos / US 28.173.988 7,49

4- Alemanha / Germany 28.075.104 7,47

5- Argentina/ Argentina 22.431.237 5,97

6- Índia / India 13.864.558 3,69

7- Áustria / Austria 13.246.899 3,52

8-Taiwan (Formosa) / Taiwan (Formosa) 13.032.617 3,47

9- Espanha / Spain 8.512.046 2,26

10- França / France 7.504.281 2,00

 11- Japão / Japan 7.294.473 1,94

TOTAL / TOTAL 375.989.677 100,00
Fonte / Source: Ministério do Desenvolvimento e Comércio Exterior, Secretaria de Comércio 
Exterior – SECEX. http://www.mdic.gov.br/sitio
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3.5 | COMÉRCIO 
Caxias do Sul, a metrópole da região da Serra Gaúcha, 

possui uma atividade comercial intensa e bastante diversificada, 
sendo a segunda do estado. É um centro de negócios dinâmico, 
voltado às exigências do público consumidor local, da região e de 
turistas que visitam o município durante todo o ano, no qual se 
destacam modernos hipermercados, shopping centers e um pujante e 
tradicional varejo de rua. 

Estabelecimentos de rede de departamentos operam lado a 
lado com lojas e magazines, predominantemente, de empreendedores 
locais. O setor comercial abrange 9.100 estabelecimentos.
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego – MTE – setembro - 2013 - entre atacadistas e 
varejistas. 

O comércio destaca-se por expandir sua área de influência a 
outras cidades, como Farroupilha, Bento Gonçalves, Flores da Cunha, 
Nova Petrópolis, Canela, Gramado, Cambará do Sul, São Francisco 
de Paula, São Marcos, Bom Jesus, Vacaria e também algumas cidades 
do extremo sul do estado de Santa Catarina e até do interior de São 
Paulo. Essa influência deve-se à sofisticação e à tecnologia empregada 
no setor. 

A atividade do comércio varejista é representada pelo 
Sindicato do Comércio Varejista de Caxias do Sul (Sindilojas). O 
Sindilojas tem como parceiros a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), 
o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) de Caxias do Sul, o Sindicato 
de Gêneros Alimentícios (Sindi-gêneros), além de inúmeros associados 
setoriais do comércio. 
Fonte: MTE / Perfil do Município.

3.5 | COMMERCE
Caxias do Sul, the metropolis of the Serra Gaucha, has 

intense and diversified commercial activity, being the second in the 
state. It is a dynamic business center, focusing on the demands of its 
local and regional consumers as well as of the tourists that visiti the city 
during all year. Modern hypermarkets, shopping malls, and a strong 
street retails stand out.

Department stores operate side by side with stores and 
magazines that belong to local entrepreneurs.
Source: Ministério do Trabalho e Emprego – MTE – setembro -2013 -entre atacadistas e varejistas. 
(September 2013)

Commerce stands out for expanding its influence area to 
other cities and towns such as Farroupilha, Bento Gonçalves, Flores 
da Cunha, Nova Petrópolis, Canela, Gramado, Cambará do Sul, 
São Francisco de Paula, São Marcos, Bom Jesus, Vacaria, and also 
some places from the southernmost area of Santa Catarina, or even 
from São Paulo. This influence is due to sophistication and technology 
employed in the sector. 

Retail activity is represented by a local Union – Sindicato 
do Comércio Varejista de Caxias do Sul (Sindilojas). Sindilojas has 
partnerships with other institutions such as Câmara de Dirigentes 
Lojistas – CDL (Shopkeepers’ Chamber) Serviço de Proteção ao Crédito 
de Caxias do Sul – SPC (Credit Protection Service) and Sindicato de 
Gêneros Alimentícios – Sindi-gêneros (Union of the foodstuffs 
industry).
Source: MTE / Perfil do Município. 
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3.6 | AGROPECUÁRIA / AGRONEGÓCIO
O setor primário de Caxias do Sul destaca-se pela presença 

marcante da atividade agropecuária, cuja característica é a de pequena 
propriedade. A evolução da agricultura está vinculada, principalmente, 
a produtos típicos de minifúndios, como uva, maçã, pêssego e alho. A 
cultura de beterraba e cenoura atingiu níveis elevados na região nos 
últimos anos, substituindo culturas tradicionais fortes. 

Além das culturas acima citadas, a produção de legumes tem 
grande participação na economia do setor, abastecendo o estado em 
80% do consumo e também várias cidades do país. 

A cidade também é a maior produtora de hortifrutigranjeiros 
do Rio Grande do Sul e possui um dos maiores PIBs agrícolas do 
estado. A avicultura (frangos e perus) e a criação de bovinos são as 
principais atividades pecuaristas dos municípios da região serrana 
gaúcha, representando cerca de 60% da produção de origem animal. 
A produção pecuária, na verdade, reflete com nitidez a estrutura 
fundiária da região. 

3.6 | AGRICULTURE AND LIVESTOCK FARMING / 
AGRIBUSINESS

The primary sector in Caxias do Sul distinguishes itself 
for the remarkable presence of agricultural and livestock farming 
activities, whose characteristics are small properties. Evolution of 
agriculture is mainly linked to products that are typical to the region’s 
small farms, such as grapes, apples, peaches, and garlic. Cultivation of  
beets and carrots has reached very high levels in the region in the past 
few years, substituting traditionally strong cultures.

In addition to the cultures mentioned above, production 
of vegetable also has a large participation in the sector’s economy, 
supplying the state in 80% of its consumption and several cities in the 
country as well.

The city is also the largest producer of horticultural items in 
Rio Grande do Sul and holds one of the highest agricultural GDP in the 
state. Poultry farming (chicken and turkeys) and cattle breeding are the 
most important livestock farming activities in this region, representing 
around 60% of the production of animal origin. Livestock production 
actually reflects clearly the agrarian structure of this region.
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Tabela - Área plantada, área colhida, quantidade produzida e valor da produção da lavoura permanente
Table – Area planted, harvested area, output quantity, and production value of permanent farming

Município / City = Caxias do Sul - RS  -  Ano / Year = 2012

Lavoura permanente
Permanent Farming

Variável / Variable
Área destinada à 

colheita (Hectares)
Harvesting area 

(Hectares)

Área colhida 
(Hectares)

Harvested area 
(Hectares)

Quantidade produzida 
(Toneladas)

Output quantity 
(Tons)

Valor da produção 
(Mil Reais)

Production value 
(Thousand reals)

Caqui / Persimmons 405 405 10.125 9.113

Figo / Figs 20 20 160 160

Goiaba / Guava 8 8 72 65

Laranja / Oranges 200 200 2.000 1.390

Maçã / Apples 3.000 3.000 129.000 92.235

Pera / Pears 50 50 950 1.283

Pêssego / Peaches 330 330 5.346 5.346

Tangerina / Tangerine 60 60 600 438

Uva / Grapes 3.994 3.994 72.292 46.926
Fonte / Source: IBGE - Produção Agrícola Municipal

3.6.1 | AGRICULTURA / AGRICULTURE

Tabela  - Área plantada, área colhida, quantidade produzida e valor da produção da lavoura temporária
Table – Area planted, harvested area, output quantity, and production value

Município / City = Caxias do Sul - RS  -  Ano / Year = 2012

Lavoura temporária
Temporary Farming

Variável / Variable
Área plantada

(Hectares)
Area planted 
(Hectares)

Área colhida 
(Hectares)

Harvested area 
(Hectares)

Quantidade produzida 
(Toneladas)

Output quantity 
(Tons)

Valor da produção 
(Mil Reais)

Production value 
(Thousand reals)

Alho / Garlic 120 120 960 6.720
Batata-doce / Sweet potatoes 30 30 540 448
Batata-inglesa / Irish potatoes 4 4 72 47

Cebola / Onions 180 180 5.400 3.780
Feijão (em grão) / Beans (shelled) 35 35 41 80

Mandioca / Cassava  60 60 900 572
Milho (em grão) / Corn (in grain form) 2.200 2.200 11.220 4.151

Tomate / Tomatoes 480 480 38.400 30.912
Fonte / Source: IBGE - Produção Agrícola Municipal 
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3.6.2 | PECUÁRIA / LIVESTOCK FARMING

EFETIVO DOS REBANHOS POR TIPO DE REBANHO 
(CABEÇAS)
HERD SIZE ACCORDING TO THE KIND OF HERD 
(HEADAGE)

Tipo de Rebanho
Kind of Herd

Efetivo dos Rebanhos 
(Cabeças) 

Herd Size (Headage)
Bovino / Bovine 41.556

Equino / Equine 1.070

Bubalino / Buffaloes 112

Asinino / Asses and mules 5

Suíno / Swine 17.285

Muar / Hinnies 1.221.756

Caprino / Goat 423

Ovino / Sheep 5.130

Galos, frangas, frangos e pintos / 
Roosters, chicken and day-old chicks 3.719.451

Galinhas / Hen 523.369

Codorna / Quail 10.490

Coelhos / Rabbits 1.299
Fonte / Source: IBGE -Pesquisa Pecuária Municipal-2012. 
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3.7 | SERVIÇOS 
A variedade de empresas do setor de prestação de 

serviços de Caxias do Sul pode ser comparável a de grandes 
metrópoles. São 15.876 empresas (Fonte: Ministério do Trabalho 
e Emprego – MTE – setembro – 2013) na cidade, sendo que 
muitas delas surgiram em decorrência da nova tendência 
mundial: a terceirização. Técnicas modernas de gestão e a 
qualificação de mão de obra fazem com que esse diversificado 
universo de empresas apresente excelente nível de performance. 

Os principais ramos prestadores de serviços são 
empresas de: 
•	 representação comercial
•	 construção civil
•	 consertos em geral 
•	 oficinas mecânicas
•	 recondicionamento e conservação de máquinas, motores e 

equipamentos 
•	 beneficiamento para usuário final
•	 assistência técnica e reparação
•	 profissionais liberais
•	 instalações técnicas e hidrosanitárias 
•	 oficina de chapeação e pintura 
•	 ensino de qualquer grau e natureza
•	 escritórios de advocacia 
•	 escritórios de contabilidade
•	 serviços de informática 
•	 clínicas, laboratórios e ambulatórios 
•	 clínicas veterinárias e odontológicas
•	 agências de publicidade e turismo

3.7 | SERVICES
The variety of companies rendering services in Caxias 

do Sul can be compared to that in large metropolises. There are 
15,876 companies (Source: Ministério do Trabalho e Emprego 
– MTE – September – 2013) in the city, and many of them are 
a result of the new worldwide trend: subcontracting. Modern 
management techniques and qualified labor contribute for this 
diversified universe of different companies to present excellent 
performance.

The main fields of service rendering are: 
•	 commercial representatives
•	 civil construction
•	 repairs in general
•	 garage shops 
•	 refurbishing and maintenance of machines, engines and equipament
•	 processing services for final users
•	 authorized services and repair
•	 liberal professionals
•	 technical and hydrosanitary installations
•	 paint shops
•	 teaching institutions of every grade or nature
•	 law firms
•	 accounting offices
•	 software-houses
•	 clinics, labs and ambulatories
•	 veterinians and dental clinics
•	 publicity and travel agencies
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3.7.1 | SERVIÇOS BANCÁRIOS 
O que destaca também Caxias do Sul é uma excelente infra-

estrutura de serviços bancários, voltada ao atendimento de toda a 
atividade econômica desenvolvida na cidade.

São mais de 22 bancos comerciais (privados e estatais) 
espalhados em 73 agências e 34 postos, incluindo instituições, 
prioritariamente, voltadas para o atendimento das populações de 
menor renda.

3.7.1 | BANKING SERVICES
Something that also outstands in Caxias do Sul is its excellent 

infrastructure with banking services, aiming at rendering services to 
any kind of economical activity carried out in the city.

There are more than 22 commercial banks (private and state-
owned), spread out into 73 agencies and 34 banking stations, including 
institutions who prioritize services for the lower income population.

3.7.1.1 | INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 2012 / FINANCIAL INSTITUTIONS 2012

Depósitos a prazo / Term deposits 2.087.535.493 Reais

Depósitos à vista - governo / Sight deposits – government 7.363.838 Reais

Depósitos à vista - privado / Sight deposits - private 617.620.599 Reais

Número de Agências / Number of Agencies 73 Agências / Agencies

Obrigações por Recebimento / Liabilities for Receipts 1.006.018 Reais

Operações de Crédito / Credit Operations 6.135.001.832 Reais

Poupança / Savings 2.321.823.035 Reais
Fonte / Source: IBGE - 2012

3.8 | FINANÇAS PÚBLICAS
A ampliação e a qualificação das políticas sociais, bem 

como o crescimento dos investimentos na modernização da 
cidade, dependem fundamentalmente de uma gestão financeira 
responsável e equilibrada. O controle das despesas de custeio permite 
que a administração otimize seus recursos e possa atender com mais 
agilidade e qualidade as necessidades da população. Nesse sentido, a 
Prefeitura de Caxias do Sul está fazendo a sua parte. Entre 2005 
e 2010, o orçamento consolidado do município praticamente 
dobrou, passando de US$ 269,44 milhões para cerca de US$ 492 
milhões estimados no orçamento de 2010. Os investimentos em 
infraestrutura também apresentam um crescimento muito acelerado 
nesse período. O valor empenhado em investimentos passou de cerca 
de US$ 12, 77 milhões em 2005, para US$ 71 milhões em 2008, e 
US$ 64,44 milhões em 2009, refletindo a dinâmica que norteia as 
ações da administração. 

A Lei de Responsabilidade Fiscal é plenamente atendida 
pelo município. Também merece destaque a grande aplicação de 

3.8 | PUBLIC FINANCES
Broadening and qualification of social policies, as well as 

growth in investments to modernize the city, depend on responsible 
and balanced financial management. 

Controlling cost expenses alows the administration to 
optimize its resources and to be able to meet the population’s needs 
with more agility and more quality. In that sense, the City Hall of 
Caxias do Sul is doing its share. Between 2005 and 2010, the city’s 
consolidated budget practically duplicated, going from US$ 269.44 
million to approximately US$ 492 million estimated on the 2010 
budget. Investments in infrastructure have also shown accelerated 
growth in that period. The amount dedicated to investments went 
from about US$ 12.77 million in 2005, to US$ 71 million in 2008, 
and US$ 64.44 million in 2009, reflecting the dynamic guiding the 
administration’s actions. 

Fiscal Responsibility Law is fully observed by the city. And it’s 
also worth mentioning the large application of resources in the social 
area. More than 50% of the income collected is destined to expenses on 
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recursos na área social. Mais de 50% da arrecadação é destinada 
aos dispêndios de áreas como saúde, educação, assistência social, 
habitação, segurança pública, esporte, lazer, cultura e meio ambiente. 
No que se refere à receita municipal, os recursos têm origem nas 
transferências do Estado e da União e na arrecadação própria 
(tributária). A principal fonte de recursos é originária da transferência 
do ICMS, que respondeu por cerca de 23% da arrecadação total de 
2009, com valor de US$ 113,33 milhões, refletindo o dinamismo 
da economia caxiense. Pelo lado das receitas próprias, a principal 
fonte de recursos está no Imposto sobre Serviços (ISS), que registrou 
cerca de US$ 44,44 milhões arrecadados em 2009. Esses números 
representam o compromisso da administração municipal com a 
correta aplicação dos recursos públicos. Estamos trabalhando para 
qualificar a infraestrutura da cidade, de modo que a geração de 
renda e de empregos seja estimulada cada vez mais e permita que o 
crescimento seja acompanhado.

areas such as health, education, social services, housing, public safety, 
sports, leisure, culture, and environment. 

As for the city’s inconme, resources have their origin in 
transfers from the state and the union and from the city’s tributary 
collection. The main source of its resources comes from ICMS transfers, 
which represent approximately 23% of 2009’s total collection, 
US$ 113.33 million, reflecting the dynamism of the city’s economy. 
Regarding the city’s own revenue, the main source is the Imposto sobre 
Serviços – ISS –(Services Tax), which reached approximately US$ 
44.44 million in  2009. These figures represent the city’s administration 
commitment with the correct application of public resources. We are 
working towards the qualification of the city’s infrastructure, so that 
generation of income and jobs can be more and more stimulated and 
can allow growth to be followed up.

INVESTIMENTO RECORDE
Investimento recorde em infraestrutura em Caxias do 

Sul, fruto de um controle rigoroso nos gastos, com o custeio da 
máquina pública e uma gestão fiscal eficiente, aliada à execução dos 
grandes projetos de governo e das obras definidas pelo Orçamento 
Comunitário, que estão promovendo o desenvolvimento do 
município.

RECORD INVESTMENT
Record investment in infrastructure in Caxias do Sul, 

the result of a strict control on spending, with the cost of public 
administration and efficient fiscal management, coupled with the 
implementation of major government projects and works laid 
down by the Orçamento Comunitário, they are promoting the 
development the municipality.

Ano
Year

Consolidada Município - R$
County Consolidated - R $

Ano
Year

Consolidada Município - R$
County Consolidated - R $

1999 20.488.967,11 2007 68.641.036,24

2000 13.109.074,52 2008 127.017.732,46

2001 29.015.741,96 2009 116.601.814,28

2002 20.684.897,99 2010 135.212.033,99

2003 24.484.070,83 2011 249.352.482,71

2004 43.545.575,05 2012 206.331.336,23

2005 23.144.179,28 2013 104.396.386,86

2006 42.278.532,15 2014 * 52.678.344,75
* até 31/03/2014.
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