
 

HISTÓRIA 

Medida e demarcada em 1888, a colônia de Barão do Triunfo nasce em 03 de 

Abril de 1889 quando da chegada e assentamento dessa área, então Município 

de São Jerônimo, de imigrantes europeus. Este assentamento foi realizado 

pelo Governo Federal, no final do período Imperial. O nome do Município foi 

escolhido em homenagem ao General Joaquim de Andrade Neves, que 

recebeu o título de Barão do Triunfo na Guerra do Paraguai. O assentamento 

ocorrido em vários períodos obedeceu ao critério de distribuir os imigrantes de 

maneira que não formassem núcleos étnicos representativos. O Município 

obteve sua Emancipação separando-se de São Jerônimo em 20 de março de 

1992.   

IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO 

Barão do Triunfo, Município de 7.018 habitantes (urbana 8,90% e rural 

91,10%), 432 Km², localiza-se a 95 km de Porto Alegre na encosta da Serra 

Sudeste, em plena Serra do Herval, com sua sede a 260m acima do nível do 

mar. Apresenta clima ameno com temperatura média de 17°C, relevo ondulado 

a forte e rica hidrografia.  

Município tipicamente minifundiário apresenta 90% de sua população residente 

no meio rural, descentes de imigrantes italianos, alemães, poloneses, 

espanhóis e com significativo contingente de luso-brasileiros.   

ECONOMIA 

A economia municipal está baseada na agricultura, em especial na cultura do 

fumo. São importantes também, produtos como o feijão, o milho, a melancia, a 

batata doce, o arroz e o reflorestamento. Destaque na economia até o início 

dos nos setenta, a uva se mantém presente em algumas propriedades rurais, 

servindo de matéria prima para o vinho colonial. 

FESTAS E TRADIÇÕES 

A Festa da Uva, a Festa do Fumo e as comemorações da Semana Farroupilha 

são eventos de caráter regional, valorizando os produtos, o trabalho e as 

tradições da população local. As festas junto às capelas e igrejas no interior do 

Município mostram a alegria e os costumes das pequenas comunidades do 

interior.   

NÚMEROS DE ELEITORES (BASE 2012) 

5.175 Eleitores  


