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APRESENTAÇÃO 

 
 A geografia do Espírito Santo, através de seus setenta e oito municípios, 

reunidos em suas respectivas microrregiões, apresenta uma vasta diversificação 

de potencialidades e características próprias.  

 Referido quadro acima mencionado remete a necessidade de um esforço 

conjunto no sentido de proporcionar maior visibilidade aos municípios capixa-

bas, proporcionando publicidade adicional aos seus aspectos de natureza diversa. 

 A iniciativa poderá redundar em diversos benefícios, entre os quais, o 

crescimento econômico sustentável, que tem rebatimento direto na questão soci-

al, através de geração de renda, emprego e, consequentemente, melhor qualidade 

de vida da população local. 

 A expectativa com a divulgação das potencialidades municipais é que 

possa contribuir na alavancagem dos setores: primário, secundário e terciário, de 

cada microrregião que seja objeto de pesquisa.  

 Observando essas premissas, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, 

através da CERI – Coordenação Especial de Relações Institucionais, órgão su-

bordinado a 2ª Secretaria da Mesa Diretora, tomou a iniciativa de lançar a pre-

sente obra, acreditando que essa publicação poderá servir de elemento indutor na 

busca dos objetivos mencionados anteriormente. 

 O Estado é dividido em 10 microrregiões e para cada uma delas haverá o 

lançamento de um livro, abordando aspectos econômicos, sociais, demográficos, 

históricos, culturais, religiosos, simbólicos, entre outros, de cada município que 

compõe a respectiva microrregião. 

 O primeiro volume abordou a microrregião do Caparaó, cujo lançamento 

aconteceu em 2012, no município de Guaçuí. 

Neste momento, a Assembleia Legislativa disponibiliza, para a sociedade em 

geral, o segundo volume que retrata a microrregião Litoral Sul, com os mesmos 

objetivos. 

 A exemplo do primeiro volume, o trabalho é fruto de longas pesquisas de 

diversas fontes e não tem a pretensão de esgotar o tema, mas sim, incentivar o 

surgimento de outras ações semelhantes e até mais enriquecedoras, cuja resultan-

te caminhe na direção do desenvolvimento. 

 Certamente alguns dados, indiscutivelmente importantes, foram, involun-

tariamente, omitidos por não estarem disponíveis na época da pesquisa. No en-

tanto, isso não impede que os mesmos venham a ser inseridos no lançamento de 

uma nova edição, já que a história é dinâmica e necessita, periodicamente, ser 

atualizada. 

 Finalmente, desejamos que esta obra se constitua em mecanismo de divul-

gação do Litoral Sul e que atinja os objetivos perseguidos por essa Casa de 

Leis. 
 

Glauber Coelho 

Deputado Estadual  
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 Este livro é mais uma demonstração de nossa luta pela Região 

Sul. O tema é de interesse da população e a verdadeira conclamação 

aos políticos de boa fé. Parabenizo a iniciativa e aos que trabalham 

para contribuir com o desenvolvimento e a geração de emprego e 

renda. 

 

THEODORICO FERRAÇO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo 
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 Temos o entendimento de que a valorização da identidade cul-

tural de um município, estado ou país passa pelo reconhecimento de 

suas singularidades. Cada lugar possui uma história própria, persona-

gens únicos e características naturais que compõem o imaginário a 

seu respeito. Por isso, publicações como esta contribuem significati-

vamente para o senso de pertencimento local.  

 Em termos de economia, patrimônio natural, história e cultura, 

o pequeno território do Espírito Santo é marcado pela diversidade. 

Cada região capixaba possui aspectos que lhes tornam singular. A 

publicização dessas riquezas e potencialidade regionais amplia o pú-

blico conhecedor do lugar ao mesmo tempo que fortalece a memória 

cultural do Estado.  

 Esperamos que o presente volume funcione como uma ferra-

menta para futuros estudos e para a difusão das peculiaridades dos 

municípios da microrregião Litorânea Sul capixaba. 

 

Maurício José da Silva 

Secretário de Estado da Cultura do Espírito Santo 
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 Nosso Estado é abençoado até em seu nome: Espírito Santo! E 

traz em suas terras férteis, culturas diversificadas, um caldeirão de 

raças e belezas naturais que encantam a todos, nos fortalecendo como 

um excelente  destino turístico.  

 Falar do “cantar” das águas da cachoeira de Matilde, das bele-

zas do rio Benevente, do por do sol no Monte Aghá, das praias do-

sul... é ter certeza  de que somos privilegiados! Nosso Estado é o en-

canto do Brasil. 

 Parabéns a CERI-Coordenação Especial de Relações Institucio-

nais da ALES – por mais esta publicação, que vem valorizar nossas 

histórias, difundir nossa cultura e mostrar o valor de nossa gente. 

 

Luzia Toledo  

Presidente da Comissão de Cultura e Assistência Social da ALES. 
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ALFREDO CHAVES 
 

LOCALIZAÇÃO E DIVISÃO POLÍTICA 
 

 O município de Alfredo Chaves está situado às margens do rio 

Benevente ao sul do Estado do Espírito Santo. Faz parte da micror-

região Litoral Sul. Possui uma área com aproximadamente 615, 791 

km² e uma população estimada em 13.955 habitantes. (CENSO 

2010 - IBGE). 

 Sua divisão politico-administrativa é constituída pelos distri-

tos de Alfredo Chaves, Crubixá, Ibitiruí, Matilde, Ribeirão do Cris-

to, Sagrada Família e Urânia. 

 

RELEVO 

 

 Apresenta-se montanhoso e bastante ondulado, possui diver-

sas cachoeiras e paisagens de beleza ímpar. 

 

HIDROGRAFIA 
 

 A bacia que compõe a hidrografia do município é a do rio Be-

nevente, com uma área de 613,0 Km². 

 

CLIMA 

 

 O clima é subtropical, com regular distribuição pluviométrica. 

Verificam-se fortes chuvas de outubro a novembro. 

 

VEGETAÇÃO 

 

 A vegetação do município é composta por Floresta Ombrófila, 

densa vegetação secundária sem palmeiras, agricultura de cultura 

permanente e pastagens. 
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DADOS HISTÓRICOS 

 

 A história do município de Alfredo Chaves teve início com a 

chegada dos primeiros colonizadores portugueses no século XIX, 

período em que Dom Pedro II doou ao guarda de honra da Corte, o 

português Augusto José Álvares e Silva, 500 alqueires de terra. Essa 

área foi dividida em cinco partes chamadas Sesmarias do Norte, do 

Sul, do Leste, do Oeste e Quatinga. 

 Augusto José Álvares e Silva casou-se com Macrina Rachel da 

Conceição, nascida naquela região e descendente de portugueses, e 

tiveram cinco filhos. Quando Augusto morreu, Macrina herdou as 

terras e doou um pedaço da sesmaria para os escravos que não ti-

nham moradia. A área doada foi o morro do cemitério, que passou a 

chamar-se “Povoado de Nossa Senhora da Assumpção”. Mais tarde, 

com a chegada dos jesuítas de Benevente e com a construção da igre-

ja, passou a chamar-se de “Povoação de Nossa Senhora da Concei-

ção”. 

 Em 1877, chegam os primeiros imigrantes italianos, que fun-

dam o povoado Alto Benevente, e encontram uma região coberta de 

matas virgens e habitada apenas por animais selvagens. Sem estrutu-

ra, ficavam amontoados em barracão coletivo e recebendo alimentos 

para o sustento enquanto aguardavam o encarregado do Governo de-

finir o pedaço de terra para cada família. 

 De posse das terras, os italianos passaram a produzir apenas 

para sobrevivência e transformaram verdes florestas em cafezais e 

lavouras. 

 Em 1878, novos imigrantes italianos chegaram e continuaram a 

subir o rio para se fixarem nos vales acima de Benevente e Batatal, 

evitando assim, as constantes enchentes e os ataques dos índios.  

Neste período, Dom Pedro II envia para a região o Ministro da Colo-

nização, o engenheiro Alfredo Rodrigues Fernandes Chaves, para 

expulsar os índios instalados nas fazendas Togneri e Gururu. 
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 O crescimento econômico da região é impulsionado pelos no-

vos imigrantes italianos. 

 Em 24 de janeiro de 1891, o município é emancipado e recebe 

o nome de Alfredo Chaves, em homenagem ao Ministro da Coloniza-

ção, Alfredo Rodrigues Fernandes Chaves, pela sua relevante atua-

ção junto às comunidades imigrantes que compunham a região.  

 

GENTÍLICO: Alfredense. 
 

ORIGEM DA POPULAÇÃO 
 

 A população alfredense tem sua origem na imigração europeia. 

 

EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 
 

 Distrito criado com a denominação Alfredo Chaves, por 

Decreto Estadual de 24.01.1891 e Lei Estadual nº 1220, de 

31.2.1919. Subordinado ao município de Anchieta.  

 Elevado à categoria de vila com a denominação de Alfredo 

Chaves, pelo Decreto Estadual de 24.01.1891 e desmembrado de 

Anchieta, sede na Vila de Alfredo Chaves. Constituído do distrito 

sede. Instalado em 24.01.1891.  

 Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o 

município é constituído de 4 distritos: Alfredo Chaves, Matilde, Rio 

Quatinga e São João.  

 Nos quadros de apuração do Recenseamento Geral de 

1.09.1920, o município é constituído de 5 distritos: Alfredo Chaves, 

Matilde, Santa Marinha de Airosa, São João e São Marcos, não 

aparecendo o distrito de Rio Quatinga.  

 Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o 

município é constituído de 5 distritos: Alfredo de Chaves, Matilde, 

Santa Marinha de Airosa, São João e São Marcos, assim 

permanecendo em divisões territoriais datadas de 31.12.1936 e 

31.12.1937.  
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 Pelo Decreto Estadual nº 9941, de 11.11.1938, o distrito de 

Santa Marinha de Airosa foi extinto, sendo seu território anexado ao 

distrito-sede do município de Alfredo Chaves.  

 No quadro fixado para vigorar no período de 1939 a 1943, o 

município é constituído de 4 distritos: Alfredo Chaves, Matilde, São 

João e São Marcos.  

 Pelo Decreto Lei Estadual nº 15.177, de 31.12.1943, adquiriu o 

distrito de Sagrada Família do município de Guarapari. Sob o mesmo 

Decreto, o distrito de São João passou a denominar-se Crubixá e o distrito 

de São Marcos foi extinto, sendo seu território anexado ao município de 

Alfredo Chaves.  

 No quadro fixado para vigorar no período de 1944 a 1948, o 

município é constituído de 4 distritos: Alfredo Chaves, Crubixá, 

Matilde e Sagrada Família. 

 Em divisão territorial datada de 1.07.1955, o município é 

constituído pelos distritos de Alfredo Chaves, Crubixá, Matilde e 

Sagrada Família, assim permancendo em divisão territorial datada de 

1.07.1960.  

 Pela Lei Estadual nº 1926, de 07.01.1964, são criados os distritos de 

Ribeirão do Cristo e Urânia e anexados ao município de Alfredo Chaves.  

 Pela Lei Estadual nº 1930, de 07.01.1964, é criado o distrito de 

Ibitiruí e anexado ao município de Alfredo Chaves. 

 Em divisão territorial datada de 1.01.1979, o município é 

constituído de 7 distritos: Alfredo Chaves, Crubixá, Ibitiruí, Matilde, 

Ribeirão do Cristo, Sagrada Família e Urânia, assim permanecendo 

em divisão territorial datada de 14.05.2001. 

 

PERSONALIDADES IMPORTANTES 
 

Alfredo Rodrigues Fernandes Chaves 

Foi um dos primeiros colonizadores da região, onde sua passagem foi 

marcada pelo esforço de apaziguar conflitos na administração da 

colônia, principalmente no trato com os imigrantes. 
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Foi engenheiro, Ministro da Marinha (1885 a 1886) e Ministro da 

Guerra (1886 e 1887), período em que foi um dos envolvidos na 

questão militar. Com o advento da República, deixou a política. 
 

José Togneri 

Veio da Itália para o Brasil, firmando residência no Espírito Santo e, 

mais tarde, estabeleceu-se em Matilde, tornando-se um importante 

comerciante. Foi eleito Prefeito para os mandatos de 1893 e 1903. 

 

Colombo Guardia 

Foi professor de Música no Colégio do Carmo e regeu a Orquestra 

Filarmônica do Teatro Carlos Gomes, em Vitória. Manteve uma sala 

de cinema em Alfredo Chaves, onde também regeu o coro da Igreja 

de Nossa Senhora da Conceição, no qual tocava violino. Foi Prefeito 

no período de 1914 a 1927. 

 

Ruzerte de Paula Gaigher 

Em 1983 foi Prefeito e Deputado Estadual na 12ª Legislatura (1991 a 

1995). 

 

Guinaldo Bissoli 

Nasceu no dia 03.04.1928 em Sagrada Família, Alfredo Chaves. Fi-

lho de Jerônimo Bissoli e Maria Cavati Bissoli.  Foi o 1º presidente 

da Associação Comunitária de Sagrada Família e dirigiu o Sagrada 

Família Futebol Clube. Foi Vereador no mandato de 1983 a 1988, 

pelo PDS, e no exercício de 1989 a 1992, pelo PMDB. 
 

Lauro Ferreira da Silva Pinto 

Foi Deputado Estadual no período de 1947 a 1955 e Prefeito do município 

para atuar no mandato de 1963 a 1966. 

 

Darcy de Paula Gaigher 

Nasceu no dia 20.03.1915 em Joeba, município de Anchieta. Foi De-

putado Estadual em 1961.  Em 1970 foi eleito Prefeito de Alfredo 
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Chaves para atuar no período de 1971 a 1972, sendo reconduzido 

para o período de 1973 a 1976.  Foi criador da tradicional Festa da 

Banana e do Leite de Alfredo Chaves. Criou também a bandeira do 

município de Alfredo Chaves. 

 

Rainor Breda 

Nasceu no dia 26.06.1945, em São João do Crubixá, em Alfredo 

Chaves. Foi eleito Deputado Estadual para o mandato de 1987 a 

1991. Atualmente, é farmacêutico bioquímico e advogado. 

 

Douglas Puppin 

Nasceu em Alfredo Chaves. Formou-se na Escola Nacional de Medi-

cina, no Rio de Janeiro, e especializou-se em Dermatologia. Foi pro-

fessor do Centro Biomédico da Universidade Federal do Espírito 

Santo. Dirigiu pesquisa pioneira e mundialmente conhecida sobre a 

incidência de câncer de pele em núcleos de imigração pomerana no 

Estado.  Exerceu o cargo de Secretário de Estado da Saúde de 1992 a 

1993, foi eleito Deputado Estadual para o mandato de 1983 a 1987, 

reelegendo-se para o período de 1987 a 1991 e, nesta Legislatura, 

ajudou a escrever a nova Constituição do Estado.  É pesquisador da 

imigração italiana no Espírito Santo tendo escrito vários livros, den-

tre eles, podemos destacar: “Do Veneto ao Brasil”, “Giovanni Ma-

ria”, “Heróis da montanha” e “Assim Cantava a Nonna”. 

 

Haydée Nicolussi 

Nasceu em 1905 em Alfredo Chaves. Passou a infância entre cacho-

eiras e matas nativas, como qualquer criança da sua cida-

de.Voluntariosa e ousada, a escritora Haydée Nicolussi esteve muito 

à frente de sua época.  No Rio de Janeiro, estudou Museologia no 

Museu Histórico Nacional, de onde era funcionária. Os conhecimen-

tos incluíam Antropologia, Numismática, Heráldica, Epigrafia e Téc-

nica de Museus. Haydée foi presa em novembro de 1935. Na prisão, 
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dividiu a cela com Olga Benário e foi citada pelo escritor Graciliano 

Ramos em “Memórias do Cárcere” e,  por Fernando Morais, em 

“Olga”.  Na década de 50, o nome da escritora foi indicado para a 

Academia Feminina Espírito-Santense de Letras. Em 1970, Haydée 

morreu no Rio de Janeiro. 

 

José Madeira de Freitas e Ludovico Persici. 

Destacaram- se na área literária e cultural. 

 

CULTURA 

 

 Inúmeras são as manifestações culturais no município: congo, 

folia de reis, moda de viola, coral italiano, entre outros. Em todas as 

comunidades do município, tanto na zona rural como na urbana, res-

quícios culturais dos colonizadores europeus são conservados, como 

também da cultura afro e da indígena. Entre as manifestações cultu-

rais regionais e religiosas, podemos citar: 

 

Festa da Uva 

Tradicional no distrito de São Bento de Urânia, ponto geográfico 

mais alto do município de Alfredo Chaves, propício para a produção 

de uvas por ser região de clima frio.  Atualmente, a festa aperfeiçoou 

sua programação, estendendo-se a sensacionais bailes, bingos, lei-

lões, jogos esportivos, sem perder a qualidade e a essência de uma 

cultura bem italiana. 
 

Festa da Banana e do Leite 

Realizada tradicionalmente durante o último final de semana do mês 

de julho, na sede do município.  A festa, em princípio, era apenas um 

baile num barracão de exposição de bananas e tornou-se uma das 

mais famosas festas do interior do estado do Espírito Santo.  Foi rea-

lizada pela primeira vez em 1970 e oficializada pela Lei n.º 371, em 

28.05.1971, pelo então prefeito municipal Darcy de Paula Gaigher. 
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Festa do São Benedito 

É uma festa que acontece, tradicionalmente, no bairro Macrina, nos 

dias 26 e 27 de dezembro em louvor a São Benedito. Durante os fes-

tejos, acontecem missas, procissões, ladainhas, além da festa profana, 

com shows. 
 

Folia de Reis 

É uma festa de louvação e petitório, de origem lusitana, que reúne 

homens, mulheres, crianças e vários figurantes que saem para pedir 

donativos para festas do Divino e dos Santos Reis. Predomina em 

vários distritos do município com características rurais. 
 

Festa da Imaculada Conceição 

Festa em homenagem a padroeira do município de Alfredo Chaves, 

que acontece no dia 08 de dezembro, mas inicia-se no dia 30 de no-

vembro com novena e com a participação de várias comunidades.  O 

término dos festejos religiosos é fechado com chave de ouro, com 

uma procissão em que os fiéis carregam a imagem de Nossa Senhora 

da Conceição pelas principais avenidas da cidade. 

 

Tradicional Baile de Aleluia 

Teve início em 1970, sendo realizado no Sábado de Aleluia. Hoje é 

considerado uma das melhores festas do município. 
 

RELIGIOSIDADE 

 

 A população é essencialmente católica, possuindo inúmeras 

igrejas e várias festas religiosas. Tem como padroeira a Imaculada 

Conceição, sendo sua festa  realizada no dia 08 de dezembro. 

 

ECONOMIA 

 

 A economia gira em torno do cultivo da banana, da cafeicultura 

e da pecuária e com ascendência para o turismo, em virtude do rico 
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potencial de atrativos naturais. Ganha destaque também a produção 

de inhame, sendo o município considerado o maior produtor do Esta-

do. O comércio também é forte, principalmente na época de colhei-

tas. 
 

TURISMO 
 

 Alfredo Chaves oferece muitas atrações de turismo ecológico, 

com diversas cachoeiras, quedas d'água, rios e córregos, além de óti-

ma estrutura para esportes de aventuras e excelentes rampas para a 

prática de voo livre. 

 O agroturismo, o ecoturismo e o turismo de aventura promovem me-

lhor qualidade de vida à comunidade e aos turistas, além de um passeio 

inesquecível. 

 A Estação Ferroviária de Matilde é a maior estação implantada ao 

longo das estradas de ferro do Espírito Santo. Foi inaugurada em 

1902 e tornou-se um marco da engenharia ferroviária nacional, trans-

formando a região em um polo econômico e cultural. Desativada em  

meados da década de 1980, foi tombada pelo Conselho Estadual de 

Cultura em 1986.  Matilde tornou-se o centro de negócios do município e 

teve a construção do primeiro hotel (Hotel dos Viajantes). 

 A restauração da Estação de Matilde e a sua utilização pública como 

Centro de Convivência para apresentações culturais deram um novo sentido 

ao turismo cultural da região. 
 

PONTOS TURÍSTICOS 
 

Biblioteca Pública Municipal 

Oferece acervo de livros, revistas, documentos e periódicos sobre 

diversos assuntos, que estão à disposição de estudantes, moradores 

ou visitantes. 
 

Capela Nossa Senhora da Penha 

É uma capela com características de simplicidade, construída em al-

venaria. Tem algumas imagens religiosas em seu interior. 
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Artesanato de Alfredo Chaves 

Artesanato—Weverson Roccio 

O artesanato em Alfredo Chaves é produzido com materiais diversos. 

A maior parte utiliza matéria-prima de fácil localização no municí-

pio, como a palha de milho, a madeira e o cipó. 
 

Casarão Togneri 

Tem grande importância histórica e foi recentemente reformado. En-

contra-se habitado e mantém características da construção original. 

Está localizado ao lado da Ilha Togneri. 

 

Ginásio Poliesportivo Antônio Grassi 

O Ginásio oferece lazer, entretenimento e atividades esportivas. 

 

Praça Colombo Guardia 

A Praça oferece lazer, descanso e passagem constante de pedestres. 
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Vale Santa Maria Madalena 

Fica ao lado da Cachoeira de Matilde a 18  km da sede do Município. 

 

Estação Ferroviária de Matilde. 

Estação Ferroviária de Matilde—Weverson Roccio 

 

A edificação da estação teve início no século XX, quando foi cons-

truída a antiga estrada de ferro Leopoldina Railway. Liga as cidades 

de Cachoeiro de Itapemirim a Vitória, constituindo um marco da en-

genharia ferroviária nacional, por ser um projeto arrojado. A Leopol-

dina Railway prestou inúmeros serviços no início do século XX, no-

tadamente, durante o período áureo do café, cultivado no planalto 

central do Estado. A inauguração desta estação se deu em 27.06.1910 

com a presença do então Presidente da República, Nilo Peçanha, que 
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abria ao tráfego o trecho de Matilde a Cachoeiro do Itapemirim, per-

mitindo ligação direta de Vitória e Rio de Janeiro por estrada de fer-

ro. Consta que o nome de Matilde, assim como Virgínia (atual Jaci-

guá) foi dado à estação em homenagem à filha do engenheiro chefe 

do empreendimento ferroviário. 
 

Rampa Natural de Voo Livre 

Rampa Natural de voo livre—Weverson Roccio 

Está localizada em Cachoeira Alta, a rampa natural de voo livre tem 

vista para cidades litorâneas, como Guarapari, Anchieta, Piúma e, 

também, para a região montanhosa do Espírito Santo. O local, duran-

te o ano inteiro, proporciona grandes voos. O clube responsável é o 

AVLAC - Associação de Voo Livre Alfredo Chaves. É a rampa mais 

frequentada pelos pilotos capixabas, com condições de voo que exi-

gem pouco do piloto que faz de Cachoeira Alta a rampa preferida 

tanto dos pilotos iniciantes como dos mais experientes. 
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Cachoeira Iracema 

A principal trilha de acesso de automotores está interditada por um 

portão e uma placa do órgão de proteção máxima, IBAMA. É possí-

vel chegar a pé pelas trilhas conservadas que dão acesso às cachoei-

ras. 

 

Cachoeira Engenheiro Reeve 

Cachoeira Engenheiro Reeve—Weverson Roccio 
 

É a maior cachoeira em queda livre do Espírito Santo, com 300 me-

tros de trilha, e possui beleza exuberante. Está localizada no distrito 

de Matilde, a cerca de 10 km da sede, por estrada de chão. 

 

Cachoeira Pinón/ Daroz 

Está localizada dentro da área da Pousada Águas de Pinón. 
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Cachoeira Piripitinga 

É uma das diversas quedas d'água do Município. A Cachoeira Piripitinga é 

propícia para banho, lazer e descanso, com águas límpidas e vegetação in-

tocada no seu entorno. 
 

Cachoeira Vovó Lúcia 

Esta localizada em Ibitiruí a 17 km da sede e é composta por duas 

quedas. Possui uma piscina natural e muito verde entre montanhas. O 

local também é propício para o trekking  
 

Fonte Dupote 

É uma fábrica de água mineral. O local possui uma nascente e a em-

presa Dupote, que faz o envasamento da água. 
 

Pedra do Gururu 

Distância da sede do Município: 2 km. Tem 550 metros de altitude e 

possui um mirante natural com vista para o mar. 
 

Vale do Gavião 

Distância da sede do Município: 10 km. 

Local: Boa Vista 
 

Igreja de Ibitiruí  

Distância da sede do município: 17 km. 
 

Paróquia de São João 

É um dos destaques do Município. Foi inaugurada em 1918 e fica 

próxima à Estação Ferroviária de Ipê-Açú. 
 

Igreja de Nova Mântua 

Distância da sede do Município: 12 km. 

Local: Nova Mântua 
 

Igreja de Nova Estrela 

Distância da sede do Município: 16 km. 

Local: Nova Estrela 
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Igreja de São Roque de Quarto Território 

Distância da sede do Município: 10 km. 

Local: Quarto Território 

 

Igreja de Sagrada Família 

Distância da sede do Município: 10 km. 

Local: Sagrada Família 
 

Igreja de São Marcos 

Distância da sede do Município: 10 km. 

Local: São Marcos 

 

Igreja de São Roque de Maravilha 

Distância da sede do Município: 27 km. 

Local: São Roque de Maravilha 

 

Igreja de São João 

Distância da sede do Município: 20 km. 

Local: São João de Crubixá 
 

Igreja de São Antônio 

Distância da sede do Município: 23 km. 

Local: Santo Antônio 
 

Igreja de Santo André 

Distância da sede do Município: 18 km. 

Local: Santo André 

 

Igreja Matilde 

Distância da sede do Município: 20 km. 

Local: Matilde 

 

Igreja Duas Pontes 

Distância da sede do Município: 17 km. 
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Características - Padroeiro São Sebastião 

Local: Duas Pontes 

 

Igreja Caco do Pote 

Distância da sede do Município: 6 km. 

Local: Caco do Pote 

 

Igreja Boa Vista 

Distância da sede do Município: 12 km.  

Local: Boa Vista 

 

 

SÍMBOLOS DO MUNICÍPIO 

 

Hino 

 

Composição: Letra e música por D. Maria Luzia Araujo, em 

20.09.1985. 

Dedicado ao Município de Alfredo Chaves e seus filhos ausentes. 

 

Alfredo chaves, terra querida 

(bis) De ti jamais esqueceremos  

E hoje, nesta festa linda 

Velhos amigos, abraçaremos. 

 

Terra querida 

Teus filhos aqui estão  

Juntos felizes, num só coração  

(bis) Para dizer-te em alta voz 

Alfredo Chaves muito amado por nós  

De emoção e encantamento 

De amor e fraternidade 
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(bis) É o encontro dos Alfredenses 

Simbolizando a felicidade. 

 

Neste hino de amor 

Contado em forma de oração  

(bis) Expressamos o nosso carinho 

Nossa alegria e inspiração. 

(refrão) Terra querida, teus filhos aqui estão 

 

Brasão 

 

 

 

 

 

 

 

Bandeira 

 



 25 

 

ANCHIETA 

 

“Avalio de forma muito positiva. Mais que um livro, essa publica-

ção sobre a Microrregião Litoral Sul passa a ser um documento 

onde aspectos importantes dos municípios são evidenciados, cons-

tituindo, dessa forma, uma fonte de pesquisa e divulgação desses 

municípios.  Nesse contexto, Anchieta está inserida de forma rele-

vante, haja vista o seu papel no aspecto cultural, turístico e princi-

palmente econômico onde se destaca como um grande polo de in-

vestimentos na Microrregião Litoral Sul.” 
 

Edival José Petri - Prefeito Municipal de Anchieta 

 

LOCALIZAÇÃO E DIVISÃO POLÍTICA 

 

 O município de Anchieta está localizado no sul do Estado do 

Espírito Santo compondo a microrregião Litoral Sul. Possui uma 

área territorial de 409, 226 km² e uma população estimada em 

23.902 habitantes (CENSO 2010 - IBGE). 

 Sua divisão político-administrativa é constituída pelos distri-

tos de Anchieta, Alto Pongal e Jabaquara. 

 

RELEVO 

 

 O relevo varia de plano para ondulado. 

 

HIDROGROGRAFIA 

 

 O município de Anchieta é totalmente drenado pelo médio e 

baixo curso do rio Benevente e sua bacia hidrográfica. Esse rio 

nasce na Serra do Castelo a uma altitude de 1.200m, no limite sul 

dos municípios de Domingo Martins e Marechal Floriano e norte 
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de Alfredo Chaves. Possui um curso de aproximadamente 70 km até 

desaguar no Oceano Atlântico. 

 

CLIMA 

 

 É tipicamente tropical com temperatura média anual de 23° C 

na maior parte do município e 22° C no trecho norte/oeste. 

 Quanto à distribuição das chuvas, verifica-se que o trecho ao 

sul apresenta um período de dois meses secos, a parte central até três 

meses seco e o norte é sub-seco, não chegando a estiar por um mês 

inteiro. 

 

VEGETAÇÃO 

 A vegetação do município é composta por floresta ombrófila 

densa, vegetação pioneira de marinha (restinga), fluviomarinha 

(mangue), reflorestamento e pastagens. 

 

DADOS HISTÓRICOS 

 

 O município surgiu de uma antiga aldeia indígena. Começou a 

ser povoado e catequizado com a chegada dos jesuítas. O primeiro 

povoado foi fundado pelo jesuíta Padre José de Anchieta em 1565, 

quando o mesmo instalou-se na rampa de uma montanha em frente 

ao rio chamado pelos índios Iriritiba ou Rerigtiba e assim originou-se 

o primeiro nome da cidade Rerigtiba, que em tupi, significa “lugar de 

muitas ostras”. Mais tarde, tornou-se vila com o nome de Benevente, 

por causa do rio com o mesmo nome que desagua na região. Pela Lei 

Municipal nº 1307, de 30.12.1921, o distrito de Benevente passou a 

denominar-se Anchieta em homenagem ao jesuíta Padre José de 

Anchieta.  Anchieta é uma das primeiras cidades fundadas no Estado 

e guarda construções históricas do Brasil Colonial. 
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GENTÍLICO: Anchietense 

 

ORIGEM DA POPULAÇÃO 

 

 A base da origem da população do município é a indígena. 

A ela somam-se os negros escravos, árabes e os colonos 

italianos. 

 

EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 

 

 Elevado à categoria de vila com a denominação de Benevente, 

atraves de Alvará de 01.01.1759. Foi instalado em 14.01.1761 e 

elevado à categoria de cidade por Lei Provincial nº 6, de 12.08.1887. 

 Pela Lei Municipal de 07.12.1892, são criados os distritos de 

Iriritiba e Jabaquara e anexados ao distrito de Benevente. 

 Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o 

município é constituído de 3 distritos: Benevente, Iriritiba e 

Jabaquara. 

 Pela Lei Municipal nº 1307, de 30.12.1921, o distrito de 

Benevente passou a denominar-se Anchieta. 

 Em divisão territorial datada de 01.07.1955, o município é 

constituído de 3 distritos: Anchieta, Iriritiba e Jabaquara, assim 

permanecendo em divisão territorial datada de 01.07.1960. 

 Pelo Art. 235, da Lei Orgânica Municipal, o distrito de Iriritiba 

passou a denominar-se Alto Pongal. 

 Em divisão territorial datada de 01.06.1995, o município é 

constituído de 3 distritos: Anchieta, Alto Pongal e Jabaquara, assim 

permanecendo em divisão territorial datada de 14.05.2001. 

 

Alteração toponímica municipal 

Benevente para Anchieta, alterado pela Lei Municipal nº 1307, de 

30.12.1921. 
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PERSONALIDADES IMPORTANTES 

Padre José de Anchieta—Antonio Carlos Sessa 
 

José de Anchieta 

Padre jesuíta, poeta e dramaturgo, nasceu no ano 1534, na ilha de 

Tenerife (arquipélago das Canárias, Espanha) e faleceu  no ano de 

1597 em Reritiba, atual Anchieta, no Estado do Espírito Santo. Es-

creveu poesia religiosa e épica. 

Veio para o Brasil com Duarte da Costa, segundo governador-geral, 

para trabalhar com o padre Manuel da Nóbrega e com a missão de 

catequizar índios. Participou da fundação das cidades de São Paulo e 

Rio de Janeiro.  Fixou residência no Espírito Santo e em 1569 fundou 

a povoação de Iritiba ou Reritiba, atual cidade de Anchieta.  Em 
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1577, foi nomeado Provincial da Companhia de Jesus no Brasil, 

função que exerceu por dez anos, sendo substituído em 1587 a seu 

pedido. Retirou-se para Reritiba, mas teve ainda de dirigir o Colégio 

dos Jesuítas em Vitória, no Espírito Santo. Em 1595, obteve dispensa 

dessas funções e conseguiu retirar-se definitivamente para Reritiba 

onde veio a falecer, sendo sepultado em Vitória, no Palácio de 

Anchieta.  José de Anchieta teve grande liderança espiritual em seu 

tempo e é chamado de "Apóstolo do Brasil". Foi beatificado em 1997 

pelo papa João Paulo II, estando em andamento seu processo de ca-

nonização. 

 

Darci de Paula Gaigher 

Nasceu no dia 20.03.1915, em Joeba, município de Anchieta. Foi De-

putado Estadual em 1961.  Em 1970, foi eleito Prefeito de Alfredo 

Chaves para atuar no mandato de 1971 a 1972, sendo reeleito para o 

mandato de 1973 a 1976.  Foi criador da tradicional Festa da Banana 

e do Leite de Alfredo Chaves.  Criou a Bandeira do município de Al-

fredo Chaves. 

 

Moacir Caroni Assad 

Nasceu em Anchieta em 10.06.1941. Foi eleito Prefeito do município 

para o período de 1989 a 1992 e Deputado Estadual em 1994. 

 

CULTURA 

 

 A cidade Anchieta não tem como herança valiosa somente suas 

praias, mas também os vestígios de sua história ligados às culturas 

indígena, negra e européia, que podem ser encontradas nas constru-

ções, nos templos e nos monumentos.  Anchieta é uma cidade que 

possui muitos testemunhos de sua cultura. Nas manifestações cultu-

rais se destacam o folclore com os grupos de danças Divino Espírito 

Santo; Grupo folclórico de Dança Nona Adélia; dança italiana e as 
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bandas de Congo Sol e Lua; congos de São Mateus, do Mestre Va-

lentim; na religião, podemos destacar a Festa Nacional do Beato José 

de Anchieta, que é realizada no dia 09.06; de São Pedro, com a Pro-

cissão Marítima, que acontece no dia 29.06; de Nossa Senhora de 

Assunção, realizada no dia 15.08 e a de  Nossa Senhora da Penha, no 

dia 16.04. 
 

RELIGIOSIDADE 

 

 A população é essencialmente católica e podemos observar a 

predominância da religião católica dos anchietenses através das inú-

meras festas religiosas, da devoção de vários Santos e da história de 

catequização, feita pelos jesuítas no início da colonização do municí-

pio. 

 

ECONOMIA 

 

 Na economia do município o agroturismo se fortalece a cada 

dia. Nas comunidades do interior surgem pousadas e restaurantes 

com destaque para os pratos típicos da região. As praias da cidade 

são cada vez mais frequentadas. Recentemente, a praia dos Castelha-

nos foi certificada para concorrer ao selo ”Bandeira Azul” de exce-

lência em qualidade. 

 Uma parte da economia de Anchieta está baseada na agricultu-

ra familiar. Entre as principais culturas, destacam-se a banana, a 

mandioca, o milho, o arroz, o café e o feijão. A banana aparece junta-

mente com o café nas regiões montanhosas do município e nas en-

costas dos planaltos. O feijão, o arroz e o milho são cultivados nas 

baixadas. 

 A pecuária também é forte no município, sendo que 68% da 

produção são de leite e 32% de corte. O segundo maior rebanho do 

município é o suíno, seguido por outros menores como o equino, ca-

prino e ovino. A pesca também ajuda movimentar a economia da ci-
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dade. Essa atividade é realizada no litoral do município, em alto-mar 

ou na região de Abrolhos. 

 O município conta com uma infraestrutura pesqueira, através 

da Colônia de Pesca Z4, com o Mercado Municipal de Peixe e com o 

Estaleiro Beira-Rio que atende na recuperação e manutenção de bar-

cos. 

 A maior receita do município vem das empresas situadas na 

região, como a Samarco Mineração S.A. que é responsável pelo mai-

or repasse, que de forma direta é proveniente do Imposto sobre Cir-

culação de Mercadorias e Serviços (ICMS). De forma indireta está a 

arrecadação através das empresas terceirizadas, por meio do Imposto 

sobre o Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN). 

 O município está passando por um grande desenvolvimento 

com a implantação de um polo siderúrgico na região. A Usina de 

Tratamento de Gás (UTG) já está em pleno funcionamento. Novos 

empreendimentos estão previstos para o município, como a 4ª Usina 

de Pelotização da Samarco Mineração, a Companhia Siderúrgica de 

Ubú (CSU) e o porto da Petrobrás. 

 

TURISMO 

 

 O potencial turístico de Anchieta é vasto. Além dos recursos 

históricos que podem ser explorados, é possível também encontrar 

uma gama de atrativos naturais de grandes encantos e inegável apro-

veitamento turístico, como por exemplo, os seus belíssimos balneá-

rios, praias, algumas ainda virgens, que proporcionam lazer e entrete-

nimento para banhistas e adeptos dos mais variados esportes náuti-

cos. 

 Os eventos religiosos também chamam atenção dos turistas, até 

mesmo fora do país.  Os Passos de Anchieta é um evento religioso 

que mais se destaca. É um roteiro turístico religioso feito a pé, que 

reúne milhares de andarilhos de vários estados do país para reviver o 
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percurso realizado pelo beato em suas missões catequizadoras. O tra-

jeto percorrido tem 105 km, saindo de Vitoria, passando por Vila Ve-

lha, Guarapari e finalizando em Anchieta, com duração de quatro 

dias. Durante a caminhada são feitas paradas em locais que marca-

ram a vida do Beato. 

 

PONTOS TURÍSTICOS 
 

Igreja Nossa Senhora da Assunção 

Igreja Nossa Senhora da Assunção—Antonio Carlos Sessa 
 

A Igreja Nossa Senhora da Assunção é uma das mais antigas do Bra-

sil. Monumento histórico que, segundo a tradição, sua construção se 

deve ao padre José de Anchieta. É composta por um conjunto históri-

co – Igreja de Nossa Senhora da Assunção e a antiga residência do 

“Apóstolo do Brasil”, hoje Museu Nacional de Anchieta. Construída 
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no século XVI, provavelmente ela não estava totalmente pronta 

quando ele faleceu, no ano de 1597. Isso explica o fato de Anchieta 

não ter sido sepultado nela, como era costume entre os jesuítas, e 

sim, na igreja de Santiago, em Vitória, hoje, o Palácio Anchieta, sede 

do Governo do Estado. Só depois de algum tempo toda a obra ficou 

concluída. 

 A edificação da Igreja foi feita com o trabalho dos índios cate-

quizados. Na obra foram utilizados pedras e blocos de arrecife presos 

com argamassa feita com óleo de baleia. Era desta maneira que os 

jesuítas construíam seus templos no Brasil. 

Junto à Igreja foi construída a residência dos padres. Ainda hoje 

quem observa a histórica edificação, no alto do morro sobre a foz do 

rio Benevente, percebe que sua fachada é formada pela Igreja e pela 

antiga residência dos jesuítas. 

 Nessa residência moravam os padres, que se propunham a dar 

melhor assistência aos numerosos índios da aldeia de Rerigtiba. 

 Acredita-se que o Padre Diogo Fernandes, companheiro de An-

chieta, tenha sido o primeiro jesuíta a ser enterrado na Igreja de Nos-

sa Senhora de Assunção. O edifício, onde funciona o Museu Anchi-

eta, atualmente constitui precioso patrimônio histórico.  No pátio da 

Igreja encontra-se um busto em homenagem ao Beato. 

 

Capela da Penha 

Igreja erguida em 1700, devido a uma promessa feita pelos morado-

res por causa de uma doença da época. 

 

Casa da Cultura 

Atualmente, a Casa de Cultura Angelina Lopes Assad guarda um pa-

trimônio histórico ligado às culturas indígena, negra e europeia. 

Inicialmente, era a sede da Prefeitura Municipal, a Câmara dos Vere-

adores e o Fórum. A partir de 1989, deixou de ser a sede da prefeitu-

ra e continuou sendo a Câmara Municipal até 1995. 
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 Hoje, funciona apenas como Casa da Cultura, muito visitada 

por estudantes que a procuram como fonte de informações a respeito 

da história do município e de seus colonizadores. 

 Lá podem ser vistos documentos, fotos e cartas, que relatam a 

história da cidade, como também alguns objetos pertencentes e utili-

zados pelos colonizadores e personalidades importantes que viveram 

ou passaram pelo município. Podem ser vistos, ainda, livros com 

mais de cem anos (com raridades como assinaturas, fotos e documen-

tos); todas as obras do Padre Anchieta; todas as obras escritas a res-

peito dele e todas as obras dos jesuítas até 1759. 

O andar térreo abriga um miniteatro onde são realizadas várias expo-

sições. 

 

Poço do Coimbra 

Testemunho da memória histórica do município, com aproximada-

mente 250 anos de existência, fonte natural do alto do morro, de on-

de vinha à água utilizada pelos moradores de Anchieta, antes de ha-

ver abastecimento de água a domicilio. Hoje, o poço ainda possui 

água, mas imprópria para o consumo. 

 

Poço do Quitiba 

Fica localizado a poucos metros do centro, em área particular.  O po-

ço ainda tem água de boa qualidade. 
 

Poço dos Castelhanos ou Anchieta 

Localizado na Ponta dos Castelhanos, encontra-se em restauração. 

Conta a lenda que, o Beato Anchieta, ao retornar de uma viagem com 

os índios, bateu com o seu cajado na pedra e fez jorrar água com po-

deres de cura. 
 

Outros Poços 

Existem outros poços que foram criados com o passar dos anos, de 

acordo com a necessidade da comunidade local, e que fazem parte do 

caminho trilhado pelo Padre Anchieta. 
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Ruínas da Salinas 

São construções feitas provavelmente pelos jesuítas no século XVI, 

formada por 32 colunas de pedra.  As Ruínas do Rio Salinas, locali-

zadas à margem esquerda do rio, afluente do rio Benevente, se desta-

cam do ambiente natural em que se situam não só pelo engenho hu-

mano que representam, mas, também, pela imponência de suas for-

mas, pela harmonia de suas proporções e pela sequência rítmica do 

conjunto de pilares e colunas, algumas redondas e outras quadradas. 

Construção em alvenaria de pedra, argamassa com uma mistura hete-

rogênea, em que se destacam as pequenas conchas de Anchieta, as 

Ruínas se alçam do solo a partir de um sistema estrutural básico de 

colunas e paredes de vegetação.  Voltadas para a ponte, as Ruínas do 

Rio Salinas emergem como um objeto na grande paisagem territorial 

que a envolvem. As 32 colunas de pedra acredita-se que, também, 

formavam uma antiga salina clandestina. 

 

Praia dos Namorados 

Encontra-se no distrito de Iriri, com 7 km de distância da sede de An-

chieta. O mar é calmo, possui costões, água cristalina e areia doura-

da. Excelente lugar para a prática de mergulho. No carnaval, as ruas 

ficam cheias de foliões. 

 

Praia dos Castelhanos 

Possui faixa larga de areia solta, ondas fracas, arrecifes, vegetação 

rasteira e piscinas naturais com águas mornas.  A parte norte é semi-

deserta. Possui acesso para a praia da Boca da Baleia, que fica do 

outro lado da Ponta dos Castelhanos, além de restaurantes, bares e 

quiosques ao longo da orla e nas ruas paralelas. 

 

Praia da Guanabara 

Está a 6 km de distância da sede de Anchieta, possuindo 2,5 km de 

extensão. O acesso pode ser feito pela Rodovia do Sol ou por estrada 
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de terra no sentido Parati - Anchieta. Com águas claras, ondas mé-

dias e arrecifes, é um local excelente para a pesca artesanal. A praia 

recebeu este nome devido ao naufrágio do navio Guanabara, em 

1910. Os destroços ainda estão no local, a cerca de 900 metros da 

praia, sendo um bom ponto de mergulho. Em consequência da gran-

de incidência de desova de tartarugas da espécie Caretta, a Praia 

Guanabara abriga uma pequena base do Projeto Tamar. 
 

Praia de Ubu 

Inicialmente, um pequeno povoado de pescadores colonizado por 

indígena, seu nome vem da língua tupi-guarani, que significa 

“queda”. Hoje, é importante local de veraneio do município, cujas 

águas claras, calmas e suas belezas naturais atraem e encantam turis-

tas que por ali passam. O balneário conta com uma boa infraestrutura 

hoteleira e bons restaurantes que servem a tradicional moqueca capi-

xaba. 
 

Porto de Ubu 

Porto privado da Samarco Mineração S.A, segunda maior exportado-

ra transoceânica de pelotas de minério do mundo. 

 

Praia de Iriri 

Praia do Iriri—Antonio Carlos Sessa 
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Praia também de nome indígena que significa “ostra “espécie de mo-

lusco, existente em abundância na região”.  Hoje, o balneário de Iriri 

é composto pelas praias de Santa Helena, dos Namorados, da Costa 

Azul e da Areia Preta. É o balneário mais conhecido e conta com 

uma infraestrutura de hotéis, bares, restaurantes, quiosques, pousadas 

e local de “camping”. 

 

Praia de Parati 

Pequena vila de pescadores. Inicialmente, colonizada por indígenas, 

seu nome em tupi-guarani significa “baía pequena”.  Praia muito pro-

curada pelos turistas, que querem fugir do tumulto das cidades. 

 

Mãe-Bá 

É uma praia deserta, de ondas mansas e águas verdes, frequentada 

por pescadores.  Localizada às margens da Rodovia do Sol, possuin-

do extensão de 5 km, aproximadamente e distante 18 km da Sede.   

Inicialmente, foi colonizada por índios, seu nome é de origem tupi- 

guarani e significa “Olhos Distantes”. Existe também uma lenda so-

bre uma índia curandeira de nome Bá, que morreu afogada na lagoa 

que contorna a localidade. Seu corpo foi cremado pelos índios e suas 

cinzas foram lançadas na lagoa, o que originou o nome do local e da 

lagoa.  A localidade possui um grande potencial turístico a ser explo-

rado. Adornada pela vegetação nativa e bosques reflorestados de eu-

calipto, é um destaque natural especial para toda a região. 

As falésias aparecem e tornam a região aprazível para longas cami-

nhadas. O artesanato de taboa, planta nativa de lagoas é feito pelas 

mulheres da comunidade, no Centro de Artesanato “NABOA” – Nú-

cleo de Artesanato. 

 

Boca da Baleia 

Praia tranquila com enseadas virgens, é área de preservação e de de-

sova de tartarugas. 
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Praia do Além 

Situada às margens da Rodovia do Sol, a 16 km da Sede, localiza-se 

próximo ao Terminal Portuário de Ubu. Praia deserta, de mar aberto 

e águas azuis. Muito procurada por surfistas em virtude de suas on-

das. Não possui infraestrutura, mas por estar próxima ao balneário de 

Ubu, os frequentadores podem ser atendidos pelos restaurantes, ho-

téis e pousadas desse Balneário. 
 

Lagoa de Ubu 

Também denominada Lagoa Azul, possui 0,50 Km2. Infelizmente, 

foi um pouco descaracterizada pela depredação do homem, aterrada 

em seu entorno, o que fez perder grande parte de sua beleza natural. 

Suas águas são de cor azul e, dependendo dos raios de sol, pode ofe-

recer um visual belíssimo a quem a visita. 

 

Praia de Anchieta 

Praia de Anchieta—Antonio Carlos Sessa 

Localizada na sede do município, possui cerca de 3,5 km de exten-

são. Suas areias são de cor marrom e batida, possui águas turvas e 
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calmas. Praia imprópria para banho, é muito utilizada para pesca de 

siri, ostra, camarão e sururu.  Muito procurada para práticas esporti-

vas como futebol de areia e vôlei de praia.  A alguns quilômetros, 

mar adentro, se pode apreciar o cultivo de mexilhão nas fazendas 

marinhas. 
 

Praia Costa Azul 

Localizada a 7 km da Sede, com aproximadamente 500 metros de 

extensão.  Praia de enseada, entre costões, de águas claras, mar cal-

mo e areia compacta amarelada. É uma das praias mais frequentadas 

de Iriri.  Devido a sua pequena extensão, não é aconselhável à insta-

lação de infraestrutura náutica. Possui quiosques à beira mar, restau-

rantes, hotéis, lojas de artesanato, feira dos artesãos, onde acontecem 

os eventos turísticos e culturais. 
 

Praia da Areia Preta 

Fica localizada entre costões, possui mar calmo, águas claras com 

pequenas ondas, areia escura e solta, devido à presença de areia mo-

nazítica. Com vista panorâmica do Monte Aghá (Piúma), é uma das 

praias mais frequentadas do balneário. 
 

Praia de Santa Helena 

Praia de enseada, areia clara, boa para prática de surf. Não possui 

infraestrutura de restaurantes, somente de hotéis. Existe próximo à 

praia um loteamento com algumas residências, em sua maioria, de 

turistas. 
 

Praia de Inhaúma 

Pequena vila de pescadores, praia de enseada, com pequena faixa de 

areia clara e socada, própria para a pesca artesanal. 

 

Praia Juca da Mata e Praia do Sapê 

Praias virgens, boas para pesca de mergulho, possuem aproximada-

mente 20 metros de extensão. Possuem mar agitado, com ondas de 
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1,5 m, águas claras e areia branca com grande incidência de conchas.  

O acesso a elas é através de trilhas ou pelo mar. 

 

Projeto Tamar 

Foi implantado em 2003, com sua sede na Praia da Guanabara, bol-

são de desovas das tartarugas marinhas. Este projeto monitora 34 km 

de praias, protegendo fêmeas, ninhos e filhotes da tartaruga ca-

beçuda ou caretta-caretta, espécie ameaçada de extinção.  A se-

de da base do Projeto Tamar dispõe de um centro de visitantes 

com exposição educativa, painéis explicativos, tartarugas taxi-

dermizadas, sala de educação ambiental, onde visitantes têm à 

disposição livros. Também, são exibidos vídeos sobre os mais 

variados temas relacionados com o meio ambiente e possui uma 

loja de produtos de divulgação do Projeto Tamar. A base recebe 

uma média de 20 mil visitantes durante o ano. 

 

Rio Benevente 

É um rio de planície e de águas tranquilas e área de preservação per-

manente. Sua foz, em forma de estuário, é um viveiro rico em materi-

al orgânico, adequado à proliferação de crustáceos. Possui vegetação 

típica de manguezais, formando igarapés de beleza singular. 

 

Parque Fluvial 

O Parque é formado pela Estação Ecológica Municipal de Papagaios 

e pelo Manguezal, um dos mais belos e preservados do Espírito San-

to. Nos bosques de mangues de Anchieta encontram-se o man-

gue vermelho, branco e negro, árvores nativas do manguezal 

brasileiro. A diversidade da fauna como papagaios, garças e ou-

tros fazem um show à parte durante o passeio. O ponto alto fica 

por conta da revoada das garças migratórias ao entardecer. É passeio 

obrigatório para os amantes da natureza.  
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Casarios 

Em Anchieta, sobrevivem ainda casas e prédios seculares que for-

mam o patrimônio histórico de Anchieta. Cita-se, como exemplos, o 

Casarão de Quarentena, onde os imigrantes italianos que aqui chega-

ram pelo Rio Benevente  em 1785, em torno de 6 mil pessoas, fica-

ram hospedados no Casarão por motivo de saúde. O Casarão de Qua-

rentena foi tombado pelo Conselho Estadual de Cultura em 2011. 

Está sendo restaurada, a residência da família Assad, que fica de 

frente para o mar, conservando detalhes como a armação para um 

lampião de querosene, em uma de suas entradas,  um poço de água 

potável, atualmente desativado. O armazém da firma Antunes e Cia. 

Ltda, atualmente está sendo reformado. 

 

Hotel Anchieta 

O Hotel Anchieta guarda em sua memória parte da história do muni-

cípio. Construído por Dom Helvécio em 1940, posteriormente, foi 

adquirido pela tradicional família Bezerra e foi o primeiro Hotel da 

região, tendo como finalidade hospedar as famílias das alunas inter-

nas que estudavam no Colégio Maria Mattos. Muitas autoridades de 

renome nacional, como Governadores e até Vice-Presidentes, se hos-

pedaram no hotel.  Sua localização privilegiada servia para contem-

plar toda a beleza da baía e, também, da Igreja Nossa Senhora da As-

sunção, hoje, Santuário Nacional do Beato Anchieta. 

Os eventos da sociedade anchietense da época eram realizados no 

Hotel Anchieta. Suas pratarias e as roupas de cama foram importadas 

da França, o que encantava a todos pelo requinte, beleza e qualidade. 

Além de guardar parte da memória do município, o Hotel Anchieta é 

um atrativo turístico cultural de grande expressão que agrega ativida-

des que valorizam e resgatam a cultura local, e o memorial do Hotel 

Anchieta.  Preservar o Hotel Anchieta, uma edificação de valor histó-

rico por sua localização, arquitetura, memória e paisagismo, é deixar 

às gerações futuras uma lição de responsabilidade.  Atualmente, o 
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Hotel Anchieta foi adquirido pelo município e transformado em Cen-

tro Cultural, mostrando assim, um avanço no desenvolvimento da 

região. Este espaço será uma referência para as comunidades que 

usufruirão de todos os benefícios, programas, projetos e atividades 

do município. 

 

SÍMBOLOS DO MUNICÍPIO 

 

Hino 

 

A cidade de Anchieta não tem um hino oficial sancionado por lei, 

mas esse é o mais antigo feito para o Beato Anchieta. 

 

Hino de Anchieta 

 

Aqui nesta terra mimosa e sagrada 

Foi que a alma gentil quis a Deus entregar 

O apóstolo audaz das florestas assombradas 

O angélico poeta das praias do mar 

 

Anchieta o teu nome é um poema que encerra 

Os ciclos heroicos do nosso Brasil 

Que por ele viva abençoada esta terra 

No bronze da gloria por séculos mil 

 

Nasceste bem longe das nossas florestas 

Nas ondas do mar sob um céu todo azul 

Mas foi nesta noite no meio das festas 

Tu viste o Brasil no Cruzeiro do Sul 

 

Tu foste o canário de voz doce e pura 

Que aos pés Maria em Coimbra cantou 
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Teu canto foi este: “Ó Mãe de ternura 

A ti para sempre eu agora me dou” 

 

Aqui tu vieste, aqui tu morreste 

Tu és do Brasil, brasileiro tu és 

Agora tu vives na prática celeste 

Mas neste Brasil caminharam teus pés. 

 

Brasão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandeira 
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ICONHA 

 

“Eu acredito ser muito importante. Creio que toda publicação que 

registra os aspectos econômicos, sociais, geográficos, históricos e os 

outros citados na pergunta são fundamentais para futuras pesquisas, 

pois os jovens do amanhã terão a sua disposição dados confiáveis e 

úteis para suas pesquisas. E também de suma importância para que 

cada vez mais o nosso estado venha e se conhecer sendo assim mais 

eficiente em suas ações.” 
 

Dercelino Mongim - Prefeito Municipal de Iconha 

 

Arquivo Secretaria de Comunicação.   



 45 

 

LOCALIZAÇÃO E DIVISÃO POLÍTICA 

 

 O município de Iconha fica localizado no sul Estado do Espíri-

to Santo, fazendo parte da microrregião do Litoral Sul. Possui uma 

área de 203,528 km² e uma população de 12.523 habitantes (CENSO 

2010 - IBGE). Limita-se ao norte com os município de Alfredo Cha-

ves e Anchieta; ao sul, com Rio Novo do Sul e Piúma; a leste, com 

Anchieta e a oeste, com Rio Novo do Sul. 

 Sua divisão político-administrativa é constituída pelos distritos 

de Iconha e Duas Barras. 

 

RELEVO 

 

 O relevo do município varia de ondulado em quase sua totali-

dade, aproximadamente 98,47% a plano em menor área, de apenas 

1,53%. 

 

HIDROGRAFIA 

 

 As bacias que compõem a hidrografia do município são as dos 

rios Benevente e Novo. 

 

CLIMA 

 

 Possui clima tropical com temperatura média anual em torno 

de 23 graus, com maior ocorrência de chuvas de outubro a janeiro e 

com densidade pluviométrica anual em torno de 1.209 mm.  

 

VEGETAÇÃO 

 

 A vegetação do município é composta por Floresta Ombrófila 

densa, vegetação secundária sem palmeiras, agricultura e pastagens. 
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DADOS HISTÓRICOS 

 

 O território de Iconha teve sua origem no trabalho dos Jesuítas 

que vieram para o litoral do Espírito Santo. As Missões da Compa-

nhia de Jesus, como eram conhecidas, criaram inúmeras missões ao 

longo da costa do ES, mas entre elas, a missão do Orobó foi uma das 

mais importantes. A Missão do Orobó era constituída de pequenos 

aldeamentos indígenas de nomes Piúma, Iconha, Itapuama, Itinga, 

Imbitiba, Aghá, Itaipava, Itaoca e Piabanha.  Em 1569, quando o Pa-

dre José de Anchieta mencionou em seus escritos estes nomes, eles já 

eram comuns e conhecidos dos habitantes naturais da região (os ín-

dios). Há alguns anos, o professor Celso Perota, em um trabalho ar-

queológico, descobriu vários artefatos indígenas soterrados em local 

próximo de onde estaria o aldeamento do Orobó e Piúma. No século 

XVIII, o naturalista francês Auguste de Saint Hilaire descreve o po-

voado de Piúma com algumas cabanas de índios civilizados, constru-

ídas com longas toras, cobertas com folhas de palmeiras e com divi-

sões em seu interior. Em 26 de fevereiro de 1817, o Sr. Francisco 

Antônio da Fonseca escreve uma carta ao então Governador da pro-

víncia do Espírito Santo, Francisco Rubim, relatando um conflito en-

tre índios e brancos às margens do rio Iconha, sendo este o primeiro 

registro, de fato,  do conflito ocorrido. Mas só a partir de 1850 é que 

a região tomou a forma como conhecemos hoje, por intermédio do 

trabalho do Sr. Thomaz Dutton Jr., que obteve a primeira concessão 

de terras. Ele e sua firma Rodacanack, sediada em Londres, inicia-

ram, de fato, o desbravamento e a construção de inúmeras casas, ser-

rarias e escolas. Dutton deu inicio à construção da primeira malha 

ferroviária do ES, obtendo registro junto ao Governo do Estado para 

a exploração de minério. Construiu porto de mar, porto de rio e insta-

lou em Piúma a iluminação pública. Trouxe um grande número de 

colonos ingleses para Iconha e Piúma onde, ainda hoje, podemos en-

contrar pessoas com os sobrenomes: Taylor, Petersen, Thompson e 
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outros. O Sr. Thomas foi o real  mentor da criação do município de 

Piúma. Suas terras tinham início no litoral onde, atualmente, encon-

tra-se a cidade de Piúma (Nova Londres) e terminava onde hoje está 

localizada a comunidade de Richmond, que mantém o mesmo nome, 

em Vargem Alta. 

 Dutton instalou uma serraria, construiu sua residência e uma 

grande quantidade de casas para seus colonos ingleses em Monte Be-

lo (Iconha). Em 1877, chegam os primeiros imigrantes italianos, liba-

neses, espanhóis e portugueses, e já encontram o caminho aberto por 

Dutton e pelos comerciantes, José G. da C. Beiriz e Antônio José Du-

arte. 

 A colonização se estendeu ao longo dos rios, acentuando-se à 

medida que atingia as terras mais férteis do interior. Foi esta 

penetração interiorana que deu origem ao povoado de Iconha, sendo 

considerados seus fundadores o Sr. Thomaz Dutton Júnior, Antônio 

José Duarte e José Gonçalves da Costa Beiriz.  A origem do nome do 

município é indígena. Iconha ou “Iconyya”, como era pronunciado 

pelos índios que aqui moravam e assim a chamavam, que significa 

“morada entre duas montanhas”. 

 

ORIGEM DA POPULAÇÃO 

 

 A origem da população é, na maioria, descendente de italianos, 

portugueses, ingleses, negros e índios. 

 

EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 

 

 Freguesia criada com a denominação de Piúma pela Lei 

Provincial nº 14, de 4.05.1883, subordinada ao município de 

Benevente. 

 Foi elevado à categoria de vila com a denominação de Piúma, 

por Decreto datado 02.01.1891 e desmembrado de Benevente. Com 
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sede na povoação de Piúma, foi constituído como distrito-sede 

instalado em 19.01.1891. O Decreto Estadual nº 81, de 18.11.1904, 

transfere a sede da povoação de Piúma para a de Iconha.  

 Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o 

município é constituído de 2 distritos: Piúma e Iconha.  Pela Lei 

Estadual nº 1428, de 03.07.1924, o município Piúma passou a 

denominar-se Iconha, ficando assim criado o municipio de Iconha. 

 Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o 

município é constituído de 2 distritos: Iconha e Piúma. 

 No quadro fixado para vigorar no período de 1944 a 1948, o 

município é constituído de 2 distritos: Iconha e Piúma. 

 Em divisão territorial datada de 01.07.1960, o município é 

constituído de 2 distritos: Iconha e Piúma.   A Lei Estadual nº 

1908, de 24.12.1963 desmembra do município de Iconha o distrito de 

Piúma, que é também elevado à categoria de município.  Pela Lei 

Estadual nº 1893, de 09.12.1963, é criado o distrito de Duas Barras, 

sendo anexado ao município de Iconha.  Em divisão territorial 

datada de 31.12.1963, o município é constituído de 2 distritos: 

Iconha e Duas Barras, assim permanecendo em divisão territorial do 

exercicio de 2003. 

 

PERSONOALIDADES IMPORTANTES 

 

Antônio José Duarte 

Português chegou ao Brasil em 1870, e em Piúma, em 1874. Tornou-

se um dos maiores comerciantes do Estado, teve grande destaque no 

cenário político e no povoamento de Iconha. 

 

Danilo Monteiro de Castro  

Médico de grande importância e destacou-se na política local. Foi 

eleito Prefeito em 1948, 1955 e 1963 e Deputado Estadual para os 

períodos de 1951 a 1955, de 1959 a 1963 e 1967 a 1971. 
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Padre Assis - nome original: Franz Gaismayer 

Austríaco. Chegou a Iconha em 1944, permanecendo neste município 

até sua morte, em 1992. Destacou-se no campo político, lutando por 

melhorias na cidade.  Na religião, foi um líder incansável na difusão 

da fé e no campo da educação esteve a frente, na inauguração de uma 

escola de 1° e 2ª graus em 1961. 

 

Thomaz Dutton Júnior  

Inglês naturalizado brasileiro, foi o mentor da criação da freguesia de 

Nossa Senhora de Conceição de Piúma, por meio da Resolução 

Estadual Nº 14, de 04 de maio de 1883. Muito influente durante a 

monarquia brasileira, foi Intendente do primeiro governo municipal 

do então recém-criado município de Piúma. 

 

Virgílio Francisco da Silva 

Foi o primeiro Prefeito Municipal em 1896. Deputado Estadual por 

sete mandatos consecutivos, de 1901 a 1921. 

 

Antonio Jacques Soares 

Foi Deputado Estadual da 4ª a 9ª Legislatura, correspondente ao 

período de 1959 a 1983. 

 

Dom Silvestre Luiz Scandiam 

Nasceu em Iconha (Arcebispo de Vitória) 

 

CULTURA 

 

 A cultura deixada pelos imigrantes italianos e portugueses faz 

de Iconha um lugar especial, sendo possível ver nos costumes e nas 

festas religiosas e regionais resquícios de tradição europeia. Dentre 

as festas podemos citar: 
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Festa do Padroeiro Santo Antônio 

Realizada no mês de junho com almoço comunitário e à noite, com 

procissão, missa, shows e barraca com comidas típicas. 

 

Festa da Polenta 

Festa realizada na comunidade de Solidão, interior do município, no 

início de maio. O destaque é o almoço típico italiano com polenta, 

macarrão, galinha, queijo, linguiça e vinho. 

 

Festa Agropecuária 

Acontece em novembro durante a festa do município, com exposição 

de gado leiteiro e de corte; cavalos, concurso de gado leiteiro e de 

cavalo de marcha; rodeios, shows e barracas de comidas típicas. 

 

Festa dos Caminhoneiros 

Evento realizado pela Associaçao de Caminhoneiros de Iconha 

(ASCANES) no mês de julho, durante cinco dias e dá ao município o 

título de “Capital dos Caminhoneiros do Espírito Santo”, por ser a 

sede de grandes empresas de transportes e cargas, algumas delas com 

centenas de empregados. Atraem centenas de caminhoneiros e 

milhares de visitantes, com intensa programação de shows, torneios 

esportivos, atividades religiosas e muitos estandes com as principais 

marcas de veículos e peças, onde são vendidos dezenas de 

caminhões. O ponto alto da festa é a Missa dos Caminhoneiros, no 

domingo pela manhã, seguida da carreata dos caminhoneiros, mas a 

maior atração do evento é o bingo de um cavalo mecânico Scania 

0 km, no último dia da festa. 

 

Festa da Cultura Italiana 

É a festa onde se revive os costumes e as tradições da imigração 

italiana, através de apresentação de corais e danças folclóricas. 

Conta, ainda  com missa celebrada e cantada em italiano, exposição 
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dos objetos do museu da cultura italiana, desfile e eleição da garota 

italiana, comidas típicas e shows com cantores e bandas Italianas. 

 

Festa de Emancipação do Município 
 

Realizada, geralmente, junto com a festa do padroeiro do municipio 

no mês de junho, com shows, baile de gala, palestras relacionadas à 

história do município e exposição de fotos e objetos que fazem parte 

da história de Iconha. 

 

RELIGIOSIDADE 

 

Arquivo Secretaria de Comunicação  
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 A população é essencialmente católica e tem como padroeiro 

Santo Antonio. Atualmente, outras religiões têm se detacado. 

 

ECONOMIA 

Arquivo Secretaria de Comunicação  
 

 As principais atividades econômicas são o comércio e os servi-

ços, com 65,39% do PIB municipal; agropecuária com 22,15% e a 

indústria com 12,46%.  Iconha é hoje a Capital da Logística da Amé-

rica do Sul, possuindo a maior frota de caminhões e carretas per cap-

ta das Américas. Iconha é a matriz de grandes transportadoras como 

Jolivan, Paganini, Armani, Varp, Poloni, entre outras. Possui também 

um excelente comércio de autopeças, vestuário e alimentos. Na agri-

cultura, o destaque fica para o café, seguido da banana, tornando Ico-

nha conhecida como a “Capital da Banana”. 

 A agropecuária local desenvolve-se com base nas pequenas 

propriedades familiares. 
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 Dentre as culturas agrícolas presentes no município, aparecem 

ainda o milho, o feijão, a seringueira, a acerola, o cacau, o arroz e a 

mandioca. A pecuária de corte e de leite também é muito importante. 

 Mas é a expressiva produção de banana que faz com que a 

agroindústria seja apontada como a grande potencialidade agrícola do mu-

nicípio, onde são produzidos doces à base de banana em diferentes versões, 

como a mariola, a banana passa e o doce de banana cristalizado. 

 O artesanato feito com as fibras de bananeiras também ganha 

destaque na economia, com exportação dos trabalhos para vários 

países.  

 A pesca também fortalece a economia da região, sendo fácil 

encontrar pratos deliciosos à base de frutos do mar. 

A indústria se faz presente na fabricação de máquinas para extração 

de granito e na indústria moveleira. 

 

TURISMO 

 

 Está baseado no agroturismo, no ecoturismo, na gastronomia e 

no artesanato. Iconha faz parte da rota turística da costa e da 

imigração pelas suas belezas naturais, pela culinária típica e por sua 

arquitetura. 

Junto aos produtos da agricultura familiar também foram se 

espalhando as construções típicas, hábitos e tradições dos europeus.  Na 

gastronomia, destacam-se o vinho, a polenta, os biscoitos e os doces da 

culinária italiana. O artesanato é diversificado, destacando-se a fibra da 

bananeira, que encanta com as peças decorativas e os traçados dos 

baús, cestas e bolsas.  

 

PONTOS TURÍSTICOS 

 

Rudiney Chalés e Quiosques 

Localizado na comunidade de Cachoeira do Meio. Ótimo local para 

lazer e descanso. 



 54 

 

54 54 

Lagoa do Batuta 

Fica situado no centro da cidade de Iconha. 

 

Recanto dos Bértoli 

Localizado na Comunidade de Inhaúma, oferece serviço de bar, 

piscina e área para churrasqueiras. O local é alugado para realização 

de eventos.  

 

Cachaça Pedra D’água 

Localizada na Comunidade de Pedra D’água, oferece serviço de 

visitação aos alambiques, onde os turistas podem acompanhar o 

processo de produção da cachaça, além de sua degustação e 

comercialização. 

 

Serra de Nova Esperança 

É o ponto mais alto do município de Iconha com 1060 metros de 

altitude. Não é muito difícil chegar ao topo, que possui uma visão 

privilegiada da região, sendo possível avistar em dias claros grande 

parte do litoral sul (de Guarapari até Marataizes) e outros cumes altos 

do sul do estado.  

 

Mirante de São Caetano 

Fica localizado na rodovia estadual Darcy Marchiori, que liga os 

municípios de Vargem Alta a Iconha. É uma vista ímpar da região 

das montanhas do sul do Estado.  

 

Rampa de Voo Livre de Solidão 

Faz muito sucesso entre os praticantes de voo livre. Possui uma 

pequena estrutura para atender as pessoas que gostam de natureza. 

 

Casa da Cultura 

Localizada na Praça Principal, o Espaço Cultural Zoé Rodrigues 

Misságia abriga o Museu Histórico Municipal, que contém peças, 



 55 

 

documentos e fotos dos imigrantes italiano e português. O Museu 

Fotográfico Municipal expõe fotos da formação da cidade em 

momentos históricos, a Biblioteca Municipal e a loja da ASSOARTI 

(Associação de Artesãos do Município de Iconha), onde é encontrado 

o artesanato feito com fibra de bananeira.  

 

Sítio Tokaia do Valle 

Casarão reconstruído no século XVII, onde tem casa de chá. É muito 

utilizado para palestras, oficinas e pequenos eventos. 

 

Cachoeira do Meio 

Com várias quedas e remansos faz dela uma linda cachoeira. 

 

Cachoeira de Salto Grande 

Arquivo da Secretaria da Comunicação 
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Localizada às margens da rodovia, a cachoeira apresenta várias 

quedas, oferecendo agradável espaço apropriado para camping e 

piquenique. 

 

Sítio Vida 

Possui chalé para hospedagem, restaurante com comida natural e 

orgânica, piscina de pedra com águas cristalinas e uma maravilhosa 

paisagem. 

 

SÍMBOLOS DO MUNICÍPIO 

 

Brasão 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandeira 

 

Foi alterada por meio da Lei nº 657, de 01.08.2011, e publicada na mesma data 
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ITAPEMIRIM 
 

LOCALIZAÇÃO E DIVISÃO POLÍTICA  

 

O município de Itapemirim fica localizado no sul do Estado 

do Espírito Santo. Faz parte da microrregião Litoral Sul. Possui uma 

área territorial de 561,872 km² e uma população estimada de 30.988 

habitantes (CENSO 2010 - IBGE). 

Sua divisão político-administrativa é constituída pelos distritos de 

Itapemirim (sede), Itapecoá, Rio Muqui, Itaipava e Piabanha do Norte. 

 

RELEVO 

 

Relevo do município varia de plano a montanhoso. 

 

HIDROGRAFIA 
 

As bacias que compõem a hidrografia do município são as 

dos rios Itapemirim, Itabapoana e Novo. 

 

CLIMA 
 

Ameno nas montanhas e tropical nas demais regiões. 

 

VEGETAÇÃO 

 

Vegetação do município é composta por Floresta Estacional, 

Semidecidual de baixa vegetação com influência marinha (restinga), 

fluviomarinha (mangue) e pastagens. 
 

DADOS HISTÓRICOS 

 

A povoação da região do município de Itapemirim teve início 

no ano de 1539, quando Pedro da Silveira estabeleceu-se em uma 
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fazenda, próximo à foz do rio Itapemirim. A região, entretanto, per-

maneceu até o século XVIII, sem nenhuma ocupação. Somente após 

o célebre ataque dos índios Puris, em 1771, os mineradores da região 

da Serra do Castelo, em fuga, vieram em parte se estabelecer na foz 

do rio Itapemirim. 

Dois destes mineradores, Pedro Bueno e o capitão Baltazar 

Caetano Carneiro, adquiriram os direitos de Inácio Cacundo de uma 

fazenda, com engenho de açúcar, que foi fundada em torno de 1700 

por Domingos de Freitas Bueno Caxangá. Esta propriedade denomi-

nada Fazendinha localizava-se onde hoje é a cidade de Vila de Itape-

mirim. Entre os fugitivos dos Puris estava o vigário do Arraial de 

Santana de Castelo, padre Antônio Ramos, e Macedo, que trouxe pa-

ra a então capela da Fazendinha as imagens de Nossa Senhora da 

Conceição, São Benedito, a pia batismal e o sino que serviram para a 

nova paróquia, depois dedicada a Nossa Senhora do Amparo. 

A região progrediu com o surgimento de novas fazendas, com 

a concessão de sesmarias e com a legalização das propriedades, no 

período final do século XVIII e início do século XIX. Toda a vida 

econômica e progresso regional baseavam-se na cultura da cana, na 

produção de açúcar e de aguardente. A importância da região devia-

se aos seguintes fatores: grandes propriedades agrícolas produtoras 

de cana-de-açúcar e da posição estratégica da Vila de Itapemirim 

que, além de servir de porto escoadouro da produção, ligava Vitória 

ao Rio de Janeiro, através da chamada Estrada Geral; e com o interi-

or, a ligação era feita através da estrada do Rubim. 

Com o avanço do progresso e com importância da região, foi 

elevado a categoria de vila com a denominação de Itapemirim, 

através do Alvará de 27.07.1815. 

A origem do nome Itapemirim vem do tupi-Guarani que quer 

dizer “caminho de pedras pequenas”. 

 
GENTÍLICO – Itapemirinense. 
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ORIGEM DA POPULAÇÃO 
 

A população tem origem indígena e dos escravos. 

 

EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 

 

Freguesia criada com a denominação da Nossa Senhora do 

Patrocínio, por carta Régia de 1771, subordinada à Vila de 

Guarapari.  

 Foi elevado à categoria de vila com a denominação de 

Itapemirim, pelo Alvará de 27.07.1815. 

Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o 

município é constituído por 3 distritos: Itapemirim, Barra do 

Itabapoana e Frade, assim permanecendo em divisões territoriais 

datadas de 31.12.1936 e 31.12.1937.  

Em divisão territorial datada de 01.07.1955, o município é 

constituído por 3 distritos: Itapemirim, Batalha (ex-Barra de 

Itabapoana) e Itapecoá.   

Em divisão territorial datada de 15.07.1997, o município é 

constituído por 4 distritos: Itapemirim, Itaipava, Itapecoá e Rio 

Muqui.  

Pela Lei nº 2181, de 13.06.2008, foi criado o distrito de 

Piabanha do Norte.  

 

PERSONALIDADES IMPORTANTES 
 

Domingos José Martins  

Nasceu no município de Itapemirim, no estado do Espírito Santo, em 

09.05.1781. Filho de Joaquim José Martins e de Joana Luiza de San-

ta Clara Martins, aprimorou seus estudos em Lisboa, de lá transferin-

do-se para a Inglaterra, e depois empregando-se em casa comercial, 

da qual se tornou abastado sócio. Em Londres, travou conhecimento 

com Hipólito da Costa, então diretor do jornal Correio Brasiliense, 
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em cujas páginas se pregava a emancipação do Brasil do jugo portu-

guês. Retornando ao Brasil, fixou-se em Recife, tornando-se ardoro-

so propagandista dos ideais de liberdade. Na célebre Revolução Per-

nambucana de 1817, representou o comércio na junta governativa 

revolucionária. Preso com outros rebeldes e conduzido a Salvador-

BA, foi arcabuzado no dia 12.06.1817, no Campo da Pólvora, atual-

mente conhecido por Campo dos Mártires, juntamente com José Luiz 

Mendonça e o padre Miguel Joaquim de Almeida (padre Miguelino). 

Domingos Martins não deixou obras publicadas. Dele se conhece 

apenas um soneto, dirigido à esposa quando estava na prisão. 

 

Barão Joaquim Marcelino da Silva Lima 
 

Barão Joaquim Antônio de Oliveira Seabra 

 

Barão Luiz Siqueira da Silva Lima 

Foi Senador Federal pelo Estado. 
 

Marins Francisco Ribeiro de Andrade 

Foi Presidente da Província. 

 

Manoel Marcondes de Souza  

Foi Prefeito no período de 1951 a 1954 e Deputado Estadual. 

 

José Carlos Elias 

Natural de Itapemirim, Bacharel em Direito. Elegeu-se Vereador, 

Vice-Prefeito e Prefeito da cidade de Linhares, tendo sido eleito De-

putado Estadual para o período previsto de 2011 a 2015 e Deputado 

Federal por dois mandatos. 

 

Valci Ferreira 

Nasceu em Itapemirim em 09.10.1946. Foi eleito Deputado Estadual 

para o período de 1983 a 1991 e Conselheiro do Tribunal de Contas. 
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Benedito Éneas Muqui 

Nasceu em Itapemirim em 09.07.1944. Foi Prefeito no período de 

1983 a 1988 e Deputado Estadual no período de 1995 a 2003. 

 

CULTURA 
 

A cultura do município concentra um precioso acervo arquite-

tônico que pode ser observado pelas ruas da cidade. Entre estas 

obras, podemos destacar: a Matriz Nossa Senhora do Amparo; o pré-

dio da antiga Câmara Municipal; a Capela de Santo Antônio, locali-

zada no bairro Santo Antônio, conhecido como Arraial do Macaco; a 

Rua das Palmeiras; a Rua Amphilóquio de Moreno; a Rua Cel. Mar-

condes, além da Praça Domingos José Martins e da Fazenda do rio 

Muqui, uma das mais antigas construções do sul do estado, datada do 

século XVIII e que abrigou um dos principais engenhos de açúcar da 

região. 

O município ainda ostenta um casario que remete turista e 

morador à época do Ouro Verde, ou seja, o café, a maior economia 

brasileira do Império. Ao passar pelas ruas e avenidas da cidade, as 

pessoas se maravilham ao vislumbrar a beleza arquitetônica de pré-

dios antigos que resistem à ação do tempo. 

Diversos são os casarões com datas variadas de suas constru-

ções, que apesar do avanço desenfreado da tecnologia, contrastam 

com o Terceiro Milênio, possibilitando à geração do Século XXI co-

nhecer um pouco do passado da história de seus ancestrais e do mu-

nicípio. 

A residência em que se hospedou o imperador D. Pedro II, a 

Câmara Municipal, edificação mais antiga da região; a Igreja Nossa 

Senhora do Amparo, as centenárias palmeiras imperiais trazidas das 

Antilhas e o farol localizado na Ilha dos Franceses, são alguns dos 

marcos históricos de Itapemirim. 

O município sedia anualmente o Confabani - Concurso Naci-

onal de Fanfarras e Bandas de Itapemirim. Realiza quinzenalmente o 
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Projeto “Cultura nas Estradas de Itapemirim”, que oferece ao homem 

do campo cinema, teatro, leitura, artes e lazer. O Projeto Música nas 

Escolas atende, aproximadamente, 500 alunos das escolas munici-

pais. 

 

RELIGIOSIDADE 
 

A população do município é essencialmente católica e tem 

como padroeira Nossa Senhora do Amparo. 

 

ECONOMIA 
 

A economia local gira em torno da cana-de-açúcar, da 

pecuária leiteira e da pesca. Itapemirim possui uma das maiores 

empresas de exportação do Brasil, a Atum do Brasil, localizada em 

Itaoca, uma das principais colônia de pescadores. Possui uma 

complexa estrutura para receptação e envio de pescados, 

beneficiando mais de 2000 famílias que sobrevivem da pesca e, 

também, a usina Paineiras, situada no Bairro de Paineiras, que 

movimenta a economia local com o beneficiamento da cana-de-

açúcar e  do álcool. 

O artesanato também é uma fonte econômica, gerando 

emprego e renda para a população. Todo artesanato do município é 

produzido com materiais diversos  encontrados na própria região 

como a madeira, a imbira, a argila, o couro,  a  escama de peixe e as 

conchas. Com eles são produzidas peças decorativas variadas, sendo 

as mesmas produzidas pelo Núcleo de Artesanato “Mulheres de 

Guannandy”, “Marisqueiras” e “Tramas do Sol”, que são  comercializadas 

até no exterior. 
 

TURISMO 
 

 Itapemirim faz parte da Rota da Costa e da Imigração. O turista 

que passa pelo município tem muitas opções de lazer de aventura. 



 63 

 

 A exuberante natureza granítica transformou-se no ponto alto 

dos esportes de aventura como o voo livre, rapel e trilhas. O Frade e 

a Freira e o Monte Aghá, de frente para o mar, têm uma vista 

panorâmica que nos remete às longas distâncias presenteadas pelo 

nascer do sol ou da lua. 

O Agroturismo promove o desenvolvimento sustentável e 

gera múltiplas atividades no espaço rural, com a produção de doces 

em compotas, queijos e farinha de mandioca. Tudo isso está à 

disposição atendendo ao circuito turístico “Caminho das Pedras e do 

Mar”, inaugurado em 2010. 

 

PONTOS TURÍSTICOS 
 

Capela de Santo Antônio 

Edificada em 1917, a capela de arquitetura vernacular é a segunda 

mais antiga da cidade. Sua importância deve-se ao fato de estar loca-

lizada em um dos mais tradicionais bairros da cidade. 

Em seus arredores acontece uma das mais tradicionais festas da 

cidade, a Festa de Santo Antônio, com as tradicionais quadrilhas,  

barraquinhas de comidas típicas e brincadeiras tradicionais.  

 

Residência do Barão de Itapemirim 

O palacete onde morava o Barão de Itapemirim fica à margem do 

Itapemirim.  Foi construído com aparência dos castelos medievais, 

sobre o alto de uma colina de onde se descortinava a vastidão do oce-

ano. Escadarias de mármores com leões na entrada e grandes torres 

nos cantos. 

O interior era luxuoso, contendo biblioteca, salões de bilhar, sala de 

armas, dormitórios primorosos com leitos marchetados e uma capela 

magnífica. Nela eram celebrados os casamentos dos seus filhos e pa-

rentes. 

A Casa do Barão de Itapemirim abriga hoje a Câmara Municipal da 

cidade. 
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Igreja Nossa Senhora do Amparo 

Igreja Nossa Senhora do Amparo – Antonio Carlos Sessa 

A pedra fundamental foi lançada a 08 de setembro de 1847.  Teve a 

sua construção iniciada no ano seguinte, com recursos arrecadados 

entre os fiéis pelo frei Antônio Casa Nova. A edificação foi orçada 

em 25 contos de réis, sendo inaugurada em agosto de 1855, conforme 

notícia do jornal “O Correio da Vitória”. 

O Livro de Tombo da Matriz Nossa Senhora do Amparo é um dos 

mais importantes registros históricos do Espírito Santo, datado do 

início do século XIX. Ainda hoje a igreja preserva suas belas linhas 

arquitetônicas. 

 

Biblioteca Pública Municipal 

A Biblioteca Pública Municipal reúne acervo para pesquisa escolar, 

livros de literatura e acervo para pesquisa acadêmica. Destaca-se no 

acervo, documentação do século XIX, ainda preservada, pertencente 

ao município. 



 65 

 

Frade e a Freira 

É um maciço granítico, símbolo do estado do Espírito Santo, que fica 

às margens da BR 101, na divisa dos três municípios: Cachoeiro de 

Itapemirim, Rio Novo do Sul e Itapemirim. É uma exuberante forma-

ção rochosa formando duas montanhas geminadas que, segundo a 

lenda, foi transformada na figura de um frade e de uma freira eterni-

zando o amor proibido entre eles. Local ideal para práticas esportivas 

como o “trekking” e o rapel. O Frade e a Freira, com seus 683 metros 

de altitude, é tema de cartões postais e encanto de turistas e capixa-

bas. 

 

Camping 

Possui uma área de 10.000m² gramada e arborizada, com segurança 

24h,  espaço para 300 barracas, quadra de esportes e uma infraestru-

tura excelente, além de suítes e chalés para aluguel. 

 

Ilha dos Franceses 

Ilha dos Franceses –foto Antonio Carlos Sessa 
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Ilha de rara beleza, possui uma pequena praia. Toda cercada por for-

mações rochosas tendo ao centro uma densa área de Mata Atlântica. 

Está localizada a três quilômetros e meio da Praia de Itaoca e em seu 

cume está implantado um farol de sinalização.  Neste local tem-se a 

mais bela vista do litoral sul capixaba, abrangendo os municípios de 

Anchieta, Piúma, Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy. A 

Ilha dos Franceses é a maior ilha costeira do Estado, possuindo uma 

área exposta de 0,135 km² e recifes de até 12m de profundidade. É 

importante ressaltar também que a conservação desse ambiente 

"colabora com a proteção de 34% da biodiversidade de peixes reci-

fais brasileiros".  Muitas lendas cercam essa ilha, devido a uma ca-

verna existente no local. Parque natural, tombado como patrimônio  

paisagístico, possui uma pequena praia de águas transparentes sendo 

boa para a prática do mergulho. O farol existente no local foi cons-

truído em 1730 pelos franceses e é alimentado por energia solar. A 

gruta do Judeu, localizada no centro da ilha, foi o local onde o cien-

tista Augusto Ruschi, em 1951, descobriu o morcego pescador 

(Nostílio Leporinus Leporinus L), uma espécie em extinção. 
 

Monte Aghá 

O Monte Aghá está localizado entre Itapemirim e Piúma.  Constitui-

se um dos pontos paisagísticos mais significativos da região, uma vez 

que este está presente em quase todos os postais representativos do 

município. O Monte Aghá (que significa “Monte de ver Deus”) serve 

de marco divisório entre os municípios de Piúma e Itapemirim e fun-

ciona como ponto de referência marítima para os pescadores e nave-

gantes de uma vasta região. Visto do município de Itapemirim, a pe-

dra adquire uma conformação inteiramente diversa daquela apresen-

tada em Piúma, lembrando um elefante deitado.  

A elevação possui aproximadamente 300 metros, localizada a pouco 

mais de cem metros da praia. Como única elevação numa região toda 

plana, é possível obter uma visão panorâmica de grande beleza. A 

escalada é um pouco difícil, embora não ofereça riscos. 
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Praia de Itaipava 

Localizada no litoral norte de Itapemirim, possui formato de enseada, 

oferecendo estrutura de hotéis, pousadas e campings para atender à 

grande quantidade de turistas que chegam no período de  alta tempo-

rada. O ponto forte da região ainda é a pesca. 

Praia de Itaipava–Antonio Carlos Sessa 

 

Praia de Itaoca 

É separada da praia de Itaipava por um penhasco. Suas águas são 

cristalinas e com areia branca. O local possui infraestrutura completa, 

com quiosques, bares, restaurantes, pousadas e camping. Localizada 

em frente à Ilha dos Franceses, Itaoca é também a praia sede do 

Campeonato Nacional de Pesca de Arremesso. 

Devido ao mar calmo e aos ventos constantes, é indicada também 

para a prática de iatismo. 

 

Praia das Conchas 

Possui águas mornas e tranquilas propícias para famílias com crian-

ças.  Desta praia são retiradas grande parte das conchas que são utili-

zadas no tradicional artesanato da região. 
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Lagoa Guannandy 

Conhecida também como lagoa do Gomes tem seu potencial turístico 

crescente cada vez mais. Turistas de todo o estado vem desfrutar de 

uma imensidão de água doce. 

 

SÍMBOLOS  DO MUNICÍPIO 

 

Hino 

 

Oficializado através da Lei nº 928/85, de agosto de 1985. 

Letra e música do maestro José Veiga da Silva. 

 

Oh! Como exulto 

Com tanto esplendor 

Oh!Não oculto 

Por ti meu Amor, 

As tuas praias 

Ao arrebol 

 

São um doce encanto 

Sob a luz do sol 

Berço de Heroi  

Domingos Martins 

De  homens simples 

Em todos afins, 

Em ti encerras 

Arte e beleza 

Oh! Como me exulto 

Com tanta grandeza. 

 

Salve! Salve! 

Florido jardim, 
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Em ti me exulto (bis) 

O Itapemirim. 

 

No alto da Serra 

O Frade e a Freira 

Em oração 

Eterna ao Senhor 

Oram com Fé 

E muito amor 

Implorando as bênçãos 

Do bom criador  

E... Lá na várzea 

O Itapemirim 

Com suas águas  

Sempre a correrem 

À luz do sol 

E do luar 

Ouve suas preces... 

Dá-nos benesses!... 

 

Salve! Salve! 

Florido jardim, 

Em ti me exulto (bis) 

O Itapemirim. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 70 

 

70 70 

Brasão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandeira 
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MARATAÍZES 
 

"“Esta publicação será imprescindível para a divulgação do nosso 

potencial turístico. Nos ajudará a mostrar para todo o Espírito 

Santo e todo o Brasil nossa vocação turística e um município com 

excelente qualidade de vida". 
 

Jander Nunes Vidal - Prefeito Municipal de Marataízes 

 

LOCALIZAÇÃO E DIVISÃO POLÍTICA 

 

 O município está localizado no sul do Estado do Espírito 

Santo. Faz parte da microrregião Litoral Sul e é um dos mais des-

tacados balneários do Espírito Santo. Possui uma área territorial 

aproximadamente de 133,075 km² e uma população estimada de 

34.140 habitantes (CENSO 2010 - IBGE). 

 Sua divisão político-administrativa é constituída pelo distrito 

de Marataízes. 

 

RELEVO 

 

 Relevo plano a suavemente ondulado com predomínio de 

planícies. 

 

HIDROGRAFIA 
 

 As bacias que compõem a hidrografia do município são as 

dos rios Itapemirim, Itabapoana e Rio Novo. 

 

CLIMA 
 

 Tropical litorâneo, quente e úmido e com fortes brisas mari-

nhas. 
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VEGETAÇÃO 

 

 A vegetação do município é composta por Floresta Estacional 

Semidecidual, vegetação com influência marinha (restinga) e agricul-

tura (cultura cíclica). 

 

DADOS HISTÓRICOS 

 

 Marataízes partilha sua origem histórica com o município de 

Itapemirim, cujo povoamento se iniciou em 1539, quando Pedro da 

Silveira estabeleceu fazenda perto da foz do rio Itapemirim. Em 

1700, chegavam da Bahia, Domingos Freitas Bueno Caxangá, Pedro 

Silveira e outros, que se ocuparam da cultura da cana-de-açúcar, dan-

do continuidade à construção do povoado.  

 Em 1771, quando os índios Puris atacaram as minas do Castelo 

(atual município de Castelo), seus moradores se refugiaram na foz do 

rio Itapemirim, fundando naquele local a Freguesia de Nossa Senho-

ra do Patrocínio, hoje, Barra do Itapemirim. Devido às facilidades de 

transporte e à segurança oferecida pelo ancoradouro interno a peque-

nas embarcações, a Freguesia progrediu rapidamente. Foi, sem dúvi-

da, o ponto de partida de toda a colonização do Sul do Espírito Santo. 

O Porto da Barra do Itapemirim foi a porta de saída de produtos da 

terra e a entrada dos primeiros colonizadores. Pela Barra do Itapemi-

rim entraram os homens, as máquinas, o progresso, a civilização, a 

cultura e a arte.  

 Elevado à categoria de município com a denominação de Ma-

rataizes, pela Lei Estadual Nº. 4.619, de 16.01.1992, desmembrado 

de Itapemirim e instalado em 01.01.1997. 

 A origem do nome “Marataízes” vem da língua tupi-guarani, 

que significa “Água que corre para o mar”. 

 

GENTÍLICO: Marataizense 
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ORIGEM DA POPULAÇÃO 
 

 É de origem indígena. 

 

EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 
 

 Elevado à categoria de município com a denominação de 

Marataízes, pela Lei Estadual n° 4619, de 16.01.1992, é 

desmembrado de Itapemirim, com sede no atual distrito de 

Marataízes, constituído de distrito Sede e instalado em 01.01.1997. 

Em divisão territorial datada de 15.07.1997, o município é 

constituído de distrito-Sede, assim permanecendo em divisão 

territorial datada de 2005. 
 

PERSONALIDADES IMPORTANTES 
 

Domingos José Martins 

Nasceu no sítio Caxangá, Itapemirim, no estado do Espírito Santo.  

Hoje esse local pertence ao município de Marataízes. Filho do capi-

tão de milícias Joaquim José Martins e D. Joana Luíza de Santa Clara 

Martins, prima do marido e nascida na Bahia.  O capitão comandava 

o “Quartel”, quase em frente à Ilha das Andorinhas na localidade de 

Boa Vista do Sul, ao sul de Marataízes.  O local tinha por finalidade, 

fiscalizar e impedir o desembarque clandestino de africanos. Depois 

de dar baixa da carreira militar, passou a exercer atividade comercial.  
 

Rosa Helena Schorling 

Professora, paraquedista e aviadora. Nasceu em Domingos Martins 

no dia 15.07. 1919. Foi a primeira mulher paraquedista do Brasil e a 

primeira mulher aviadora do Espírito Santo.  Recebeu, por sua atua-

ção como paraquedista, inúmeros troféus e distinções. 

 

Fabio Luiz de Jesus Magalhães 

Jogador de vôlei de praia, medalha de prata em Pequim 2008. 
 

Miguel Maravilha 

Poeta e contista. 
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RELIGIOSIDADE 

 

 A população é essencialmente católica e tem como padroeira 

Nossa Senhora da Penha. 

 

CULTURA 

 

 Ao ingressar na área histórica-cultural de Marataízes, o visitan-

te dispõe de um conjunto arquitetônico composto de igrejas e de ca-

sarões seculares. Quanto aos atrativos culturais, merecem destaque as 

ruínas do Trapiche, o Porto da Barra, a Oficina da antiga Estrada de 

Ferro e a antiga Estação Ferroviária, onde, atualmente abriga a Se-

cretaria Municipal de Turismo e Cultura, local de festas religiosas, 

dentre as quais podemos destacar: 

 

Festa das Canoas 

Festa das Canoas–Antonio Carlos Sessa 
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A Festa das Canoas é realizada desde o ano de 1910, sempre no se-

gundo domingo de março e faz parte do calendário estadual de even-

tos culturais.  Ela surgiu a partir de uma promessa feita pelos pesca-

dores da época ao Divino Espírito Santo e à Santa padroeira do Mu-

nicípio, Nossa Senhora da Penha, que acreditavam que a pesca volta-

ria a ser farta a partir da intercessão a Deus por Nossa Senhora da 

Penha e do Divino Espírito Santo. Até hoje, durante os festejos, é 

realizada a missa dos pescadores e uma procissão marítima, com 

muitas embarcações enfeitadas de bandeirinhas e flores coloridas, 

carregando a imagem de Nossa Senhora da Penha, a Bandeira do Di-

vino Espírito Santo, o Pároco, o Bispo Diocesano e os fiéis. 

 

Festa de Nossa Senhora da Penha 

As comemorações ao Dia de Nossa Senhora da Penha, a Padroeira de 

Marataízes, acontecem a partir da segunda semana do mês de abril, 

tendo seu dia máximo na terceira segunda-feira do mês. 

 

 

ECONOMIA 

Plantação de Abacaxi-Antonio Carlos Sessa. 
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 Na economia local destacam-se a agricultura de plantação de 

abacaxi, a pesca oceânica, o turismo e o artesanato. 

 O artesanato de Marataízes é uma alternativa econômica de 

várias comunidades.  Pode ser encontrado em grandes variações: 

na Casa do Artesão, que fica localizada em uma de suas avenidas 

principais; no centro da cidade; no Centro de Produção Regional de 

Artesanato, que fica na praia Central (antigo galpão do Guandu) e, 

também, com os ambulantes que usam as praias como espaço para a 

venda de seus produtos. 

 

TURISMO 

 

 Marataízes faz parte de duas rotas turísticas: Rota dos Vales e 

do Café e Rota da Costa e da Imigração.  É conhecida turisticamente 

como a “Pérola Sul Capixaba”, com muitas praias, lagoas, ilhas, mo-

numentos naturais (Falésias) e históricos. 

 O turismo religioso tem várias festas religiosas e igrejas, como 

a de Nossa Senhora dos Navegantes, de valor histórico inestimável 

para a história de todo o Espírito Santo. O destaque do turismo religi-

oso em Marataízes fica para a tradicional Festa das Canoas, comemo-

rada desde o ano de 1910. 

 O agroturismo do município é uma nova atração que tem como 

objetivo fortalecer o destino turístico rural sustentável, promovendo 

o desenvolvimento social e econômico, com a preservação do patri-

mônio ambiental e cultural e geração de emprego e renda. 

 

PONTOS TURÍSTICOS 
 

Oficina da Estrada de Ferro 

É um monumento histórico e cultural. Foi construída no ano de 1937 

e teve grande importância histórica na economia e na política do mu-

nicípio, pois servia para manutenção dos trens que por ali transita-

vam. 
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Estação Ferroviária de Marataízes 

Com o término da navegação fluvial no rio Itapemirim surgiram, as 

máquinas a vapor no começo do século XX. Em meados de 1925, a 

Estrada de Ferro Itapemirim já se estendia até a Praia de Marataízes 

em uma estação além da Barra. 

A estrada de ferro, que era um tratado entre brasileiros e ingleses, 

tanto servia para levar produtos manufaturados do Porto da Barra 

para as cidades do Sul do Estado como traziam produtos agrícolas 

como café e açúcar. 

Após sua desativação, foi transformado em terminal rodoviário e, 

atualmente, abriga a Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. No 

dístico ainda se pode ler “Marathayzis”. 

 

Porto da Barra 

Porto da Barra—Antonio Carlos Sessa 
 

Foi o principal porto fluvial para escoamento agrícola do Espírito 

Santo até o início do século XX. Em seu entorno, estão as mais im-
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portantes construções históricas da região. Em 1872, com enorme 

fluxo de produtos, especialmente o café, iniciava-se a navegação a 

vapor. Em 1882, chegavam ao porto embarcações a vela, de cabota-

gem e a vapor. Pelo Porto, também, chegaram imigrantes europeus 

para trabalhar nas lavouras de café. 

 

Trapiche 

As ruínas do antigo trapiche, edificado no início do século XIX, 

guardam traços arquitetônicos que remontam à memória do municí-

pio. Prédio de dois pavimentos, teve uma construção primorosa à ba-

se de materiais importados. Sua história se confunde com a da locali-

dade, representando um referencial da indústria pesqueira do municí-

pio. Era através dele que se exportavam os produtos da região e se 

tinha acesso às mercadorias da capital e do exterior. Nele também se 

encontrava o escritório da Coletoria Estadual. 

 

Palácio das Águias 

Palácio das Águias—Antonio Carlos Sessa 
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O Palácio das Águias, construção imponente atualmente em recupe-

ração, é um dos mais belos exemplares da arquitetura eclética capixa-

ba. Construído na primeira metade do século XIX, em estilo colonial 

português, tem como curiosidade um telefone interno, dois leões em 

mármore e duas águias no alto. O vitral é de policromia francesa e 

todo interior feito em madeira vinda da Europa. 

 

Igreja de Nossa Senhora da Penha 

Erguida à beira-mar, em cima de um lajeado na Praia Central, a Igre-

ja Matriz de Nossa Senhora da Penha foi construída no ano de 1926. 

Uma pequena capela que ficou erguida até o ano de 1982, quando foi 

totalmente reconstruída e reinaugurada em 1983. 
 

Igreja Nossa Senhora dos Navegantes 

Construção imponente edificada em 1771, na Barra de Itapemirim, a 

Igreja Nossa Senhora dos Navegantes é uma das mais antigas da re-

gião. Seus altares neogóticos são de rara beleza.  

 

Praia do Pontal 

Fica situada no extremo norte do município. É de mar aberto, onde 

deságua o rio Itapemirim. A população local é formada por uma co-

lônia de pescadores.  

 

Praia dos Namorados 

Fica localizada na lateral direita do espigão, na Barra, com vegetação 

nativa preservada. É normalmente deserta, ideal para pesca e mergu-

lho.  

 

Praia da Barra 

Com grande extensão de areia, é ideal para banho e prática de espor-

tes em variadas modalidades, especialmente surfe e jogos de areia 

(futevôlei, vôlei de areia, peteca e frescobol).  É dotada de boa estru-

tura de bares e quiosques.  
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Praia da Cidade Nova 
 

Com seus 2 quilômetros de extensão, exibem a mais larga faixa de 

areia do município, com grande parte coberta por vegetações nativa 

preservada. Os botos são uma atração a parte em várias épocas do 

ano, especialmente de março a maio.  

 

Praia da Cruz 
 

Suas águas são claras com ondas calmas de areia fina e branca,  ideal 

para criança. O nome se dá devido a uma cruz fincada no alto de uma 

pedra na ponta norte, onde, de acordo com a história popular, teria 

falecido um Padre chamado Simão. É berçário natural de tartarugas 

da espécie “Verde”. A estrutura de bares e quiosques é excelente.  

 

Praia da Areia Preta 
 

Suas areias monazíticas têm efeitos medicinais. A grande quantidade 

de recifes forma piscinas naturais, ideais para crianças. Ondas fracas 

o ano inteiro, com farta opção de bares e quiosques.  

 

Praia da Colônia  

Ideal para a prática de surf, por possuir ondas médias a grandes. 

 

Praia do Iate 
 

Fica nas proximidades do antigo Iate Clube Marataízes, com forma-

ções rochosas que formam grandes piscinas. Conhecida antigamente 

como “Praia da Boa Morte”, não oferece nenhum perigo aos banhis-

tas. Sua avenida é arborizada com coqueiros e grande parte da vege-

tação nativa conservada. Quiosques atendem com serviços de primei-

ra linha.  

 

Bacia das Turcas 

Praia de pequena extensão, com piscinas naturais cercadas por pe-

dras.  
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Praia Central 

Sem dúvida, é a mais frequentada, é o cartão postal, a principal do 

balneário. Possui hotéis, restaurantes e bares tradicionais, famosos 

pela excelente gastronomia oferecida. 
 

Praia Nova Marataízes 

É uma extensão da Praia Central, entre o Xodó e a Lagoa Funda, com 

águas calmas e extensa faixa de areia.  

 

Praia do Siri 

A praia é separada da tradicional Lagoa do Siri por uma pequena ex-

tensão de areia. Banhistas que frequentam aquela região podem optar 

pelos banhos de mar ou de lagoa. A praia possui estrutura excelente 

de restaurantes e bares.  
 

Praia das Pitas 

Fica localizada mais ao sul do balneário, com vegetação nativa pre-

servada e paisagem paradisíaca, pouco frequentada. 
 

Praia dos Cações 

Fica a menos de dez minutos do centro da cidade, com paisagem des-

lumbrante e formações rochosas no mar que atraem os turistas. 

 

Praia de Boa Vista 

Fica ao sul do município, na localidade de Boa Vista do Sul. É pouco 

explorada pelos turistas apesar das excelentes condições que apresen-

ta para banho.  

 

Praia das Falésias 

Impressiona pela beleza das falésias que chegam a atingir até quaren-

ta metros de altura, com mirantes naturais. 

 

Praia de Morobá 

Praia paradisíaca, ideal para quem procura tranquilidade. 
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Lagoa do Siri  

É a mais visitada do município e fica a apenas 9 quilômetros da sede. 

Possui excelente estrutura de bares e restaurantes, além de área diver-

sificada de lazer. 
 

Lagoa Caculucagem 

Proporciona uma das mais belas vistas panorâmicas aos visitantes, 

devido a sua localização às margens da Rodovia do Sol. 
 

Ilha Taputera 

Separada da praia por um espigão de pedra que fica entre o rio Itape-

mirim e o mar. 
 

Ilha dos Ovos 

Também conhecida como Ilha Branca ou Ilha das Gaivotas, é uma 

área de preservação ambiental com águas límpidas recheadas com 

cardumes coloridos e pode ser avistada de todas as praias do municí-

pio. 

 

Ilha das Andorinhas  

É uma ilha caracterizada por vegetação rasteira, composta, principal-

mente, de cactos e grama, que crescem nas depressões das rochas. 

Entre os meses de abril e outubro, abriga a população de andorinhas 

na ocasião do período de reprodução. Ao final da temporada reprodu-

tiva, as andorinhas migram para pontos ao longo da costa do conti-

nente sul americano. Elas se alimentam, principalmente, de pequenos 

peixes. Sua passagem pelo Espírito Santo é acompanhada, anualmen-

te, a cada temporada reprodutiva, pois a marcação das aves e o estu-

do de sua biologia e rota migratória contribuem para sua conserva-

ção. 
 

Os manguezais  

Fornecem uma rica alimentação protéica para sua população litorâ-

nea, por meio da pesca artesanal de peixes, camarões, caranguejos e 
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moluscos, que são para grande parte dos moradores a principal fonte 

de subsistência.  

Como no restante do Brasil, os mangues são protegidos por uma le-

gislação federal, devido à importância que representam para o ambi-

ente marinho. São fundamentais para a procriação e o crescimento 

dos filhotes de vários animais. Funcionam como rota migratória de 

aves e alimentação de peixes, além de colaborarem para o enriqueci-

mento das águas marinhas com sais nutrientes e matéria orgânica.  

 

SÍMBOLOS DO MUNICÍPIO 

 

Hino 
 

 

Letra: Newton Braga 

Música: Izabel Cúrcio Braga 

Amor 

É uma praia assim 

É ter alguém 

Ter você para mim 

E ao luar 

Como é bom viver 

Sempre a sonhar 

Com o seu bem querer 

Marataízes 

Linda Praia encantada 

A ti eu devo 

Esta mulher amada 

 

Marataízes 

Tu és felicidade 

Para quem amou 

Serás sempre saudade 
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Brasão 

 

Criado em setembro de 1997 pelo heraldista Paulo Sérgio Lettieri 

Martins, com base nos subsídios fornecidos por Iracy do Nascimento 

e Silva e Irandy A. de Faria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandeira 
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A apresentação oficial da bandeira do Município foi em 16 de outu-

bro de 2006, em solenidade de celebração ao décimo aniversário de 

emancipação política municipal.  

O autor da bandeira é Renan do Nascimento Barboza. O autor utili-

zou na criação da bandeira do Município as cores azul, preto, ama-

relo e branco – cores que compõem o Brasão de Armas Municipal.  

Amarelo - símbolo do ouro e do sol, significa o poder e a bondade 

de Deus. No Município, o amarelo simboliza suas riquezas naturais, 

como o abacaxi e a cana-de-açúcar. 

 

Branco – cor da paz e que expressa calma e bondade. Representa a 

paz e a tranquilidade encontradas nas praias e nas localidades do in-

terior do Município. 

 

Preto – na Grécia Antiga simbolizava a vida pelo fato do dia nascer 

da escuridão. Para o Município, significa seu progresso, simbolizan-

do uma cidade que sai do anonimato da pequena região Sul do Espí-

rito Santo para o Brasil, através do turismo e do petróleo. 

 

Azul – cor que lembra o céu e o mar, simbolizando tranquilidade e 

grandeza. Para o Município, o azul simboliza o mar e suas riquezas, 

seus peixes e também o rio Itapemirim com sua importância econô-

mica e histórica. 
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PIÚMA 

 

“Nesse momento onde as redes sociais são universais e dedicamos 

a elas farto tempo, torna-se preciosa a iniciativa que vise o registro 

do presente e resgate do passado. Nesse sentido, essa publicação é 

de extrema importância para os diversos agentes do município, 

principalmente os econômicos. Também decisiva para firmar a per-

sonalidade e por consequência a autoestima de nosso povo. 

“Parabéns e o nosso agradecimento pela iniciativa.” 
 

José Ricardo Pereira da Costa - Prefeito de Piúma 

Área de Piúma—Leandro de Oliveira 
 

LOCALIZAÇÃO E DIVISÃO POLÍTICA 
 

 O município de Piúma está situado no sul do Estado do 

Espírito Santo e faz parte da microrregião Litoral Sul. A cidade fica 

distante 90 km da capital do Espírito Santo. Possui uma área 

territorial de 74,832 km², com uma população estimada de 18.123 

habitantes (CENSO IBGE-2010 ). 
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 Sua divisão político-administrativa é constituída pelos distritos 

de Piúma e Aghá. 

 

RELEVO 

 

 É quase todo formado por planícies, apresentando pequenas 

variações de altitude. 

 

HIDROGRAFIA 

 

 As bacias que compõem a hidrografia do município são as dos 

rios Benevente e Novo. 

 

CLIMA 

 

 É tropical e bastante ameno por causa dos ventos marítimos. 

 

VEGETAÇÃO 
 

 A vegetação do município é composta por Floresta Ombrófila, 

vegetação com influência marinha, restinga e pastagens. 

 

DADOS HISTÓRICOS 

 

 Piúma teve seu início em uma aldeia indígena, fundada pelo 

Padre Anchieta, onde desenvolveu um forte trabalho de catequese. A 

Igreja de Nossa Senhora de Bom Sucesso foi construída em Orobó 

no ano de 1596, pelo Padre Amaro. Esta povoação, anos depois, en-

trou em decadência, só existindo, atualmente, algumas ruínas. Em 

1758, os jesuítas foram expulsos do Brasil pelo Marquês de Pombal e 

as aldeias criadas por eles desapareceram. 

 O primeiro inglês a morar na região de Piúma foi Ernesto Mid-

dleouse, que chegou em 1818 com o judeu polonês João Rodacanak. 
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Juntos fundaram uma firma, com sede em Londres, de exploração e 

exportação de madeira para a Inglaterra. 

 Entre outras famílias fundadoras estavam os Thompson que 

vieram ao Brasil convidado por Thomaz Dutton Jr. para desbravar a 

região com outros ingleses. O que mais destacou foi o Guilherme 

Tompson Jr. nasceu em Piúma em 13 de junho de 1893. Jamais desa-

pegou-se de sua terra natal. Viveu a maior parte de sua vida em Piú-

ma. 

 Em 1850, o empreiteiro inglês Thomas Dutton Júnior visitou a 

região e decidiu comprar as terras de Rodacanak para construir a No-

va Londres, junto com seu irmão Alfredo Dutton, que era engenhei-

ro. A partir de 1867, começaram a chegar as primeiras famílias ingle-

sas para trabalhar na extração de madeira, que era a principal ativida-

de econômica da época. 

 A aldeia passou à categoria de vila em 1883. O nome Piúma é 

de origem indígena e tem duas versões: a primeira vem da palavra 

pium, que em tupi significa “mosquito que pica”; a outra possibilida-

de vem da palavra ipuiuna, que em tupi significa “nascente de águas 

escuras”. 

 

Gentílico: Piumense  

 

ORIGEM DA POPULAÇÃO 

 

 Os grupos étnicos que deram origem à população foram os in-

gleses, portugueses, africanos e, principalmente, os indígenas. 

 

EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 

 

 Inicialmente, Piúma pertenceu ao município de Benevente, an-

tiga denominação do município de Anchieta. Em 1891, tornou-se 

município, separando-se de Anchieta. Seu território incluía as terras 

do atual município de Iconha, porque Iconha pertencia a Piúma. 
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 Em 1904, Iconha passou a ser sede do município de Piúma. 

Vinte anos depois, em 03.07.1924, o município passou a se chamar 

Iconha e Piúma ficou sendo um distrito de Iconha. 

 Somente em 24 de dezembro de 1963 é que Piúma voltou a ser 

novamente município, criado pela Lei nº 1.908, que entrou em vigor 

em 01.01.1964. Piúma conseguiu, assim, a sua emancipação política, 

obtendo o poder de governar a si mesmo por meio do prefeito eleito 

pelo povo. 

 

PERSONALIDADES IMPORTANTES 

 

Guilherme Tompson Jr. 
 

Nasceu em Piúma em 13 de junho de 1893. Jamais desapegou-se de 

sua terra natal. Viveu a maior parte de sua vida em Piúma, onde ca-

sou-se com a  senhora Thereza Lima. Foi um evangélico batista pio-

neiro em Piúma. Os primeiros cultos  evangélicos batista foram reali-

zados em sua casa. Era um homem da Bíblia e pela Bíblia orientava a 

família. O nome da Praça Guilherme Tompson Jr. foi em homena-

gem a esse piumense que tanto honrou e amou sua cidade natal.  

 

José de Vargas Scherrer  
 

Primeiro prefeito eleito no município pelo povo para o período de 

1967 a 1971. 

 

CULTURA 

 

 Está ligada aos costumes e tradições deixadas pelos imigrantes 

ingleses, portugueses, africanos e, principalmente, os indígenas, o 

que fez com que a população do município tivesse grande diversida-

de cultural. 
 

 A cultura da pesca permanece até hoje como um dos meios de 

sobrevivência no município. Junto com ela, o artesanato que tornou a 
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cidade conhecida como a “Cidade das Conchas”. A pesca e o artesa-

nato são culturas herdadas dos índios. 

 Abaixo estão descritas algumas formas de expressão cultural: 

 

Bloco do Mé 
 

O bloco carnavalesco que surgiu em 1975 no Bar do Beijo, que era 

ponto de encontro de vizinhos e amigos, com uma pequena batucada 

improvisada, percorria as ruas da cidade.  Hoje, tornou-se identidade 

no carnaval de Piúma, como manifestação popular típica do carnaval 

de rua, onde as famílias piumenses se juntam aos turistas foliões, se-

guindo atrás do bloco tocando e cantando marchinhas e sambas-

enredo junto à bateria.  

 

Bloco do Aghá 
 

O bloco surgiu em 1998. Moradores e veranistas do bairro Monte 

Aghá se reuniram para organizar um bloco improvisado. Com o tem-

po, o grupo foi se aperfeiçoando e com um número maior de compo-

nentes criaram camisetas e carro alegórico com som. Hoje é conheci-

do como o Bloco da Região. O grupo percorre as ruas do bairro, ao 

som das famosas marchinhas de carnaval, em direção à Beira Mar até 

a Praça Dona Carmem, em frente à orla. A saída acontece na Rua dos 

Artesãos, próximo à ponte do bairro Piuminas. 

 

Grupo de Teatro e Dança “Arraiá da Pipokeira” 
 

Surgiu em 1996, é composto por alunos das escolas municipais e estaduais e de 

ex-alunos, na faixa etária acima de 13 anos. Ao longo dos anos, tor-

nou-se um dos marcos das festas juninas do município. O grupo rea-

liza apresentações em outros municípios do estado, em concursos e 

conferências estaduais, proporcionados por agentes estaduais, muni-

cipais e particulares. Foi reconhecida pela SECULT (Secretaria de 

Estado da Cultura) como manifestação Cultural do Município de Piú-

ma em 2006. 
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Grupo As Pastoras 

Iniciou em 1999. O grupo é composto por 22 senhoras da melhor ida-

de, cheias de entusiasmo, que animam suas apresentações por onde 

passam. Preocupadas em manter vivas as tradições do município e 

preservar a cultura herdada dos seus antepassados, “As meninas”, 

como são popularmente conhecidas, cantam e dançam cantigas de 

Folias de Reis nas festas do município.  
 

Banda Municipal Lacerda de Aguiar 

A banda Lacerda de Aguiar foi criada pela escola que tem o mesmo 

nome, com o intuito de revitalizar a antiga banda de fanfarra existen-

te no município.  

Fundada em 2003, faz apresentações no município sob a regência do 

maestro Ulisses Baptista Machado no tradicional Festival de Bandas 

e Fanfarras (FESTABAN), que acontecem todos os anos no mês de 

maio. 
 

Grupos de Capoeira 

A capoeira é desenvolvida no Brasil, principalmente por descenden-

tes de escravos africanos, com alguma influência indígena; é caracte-

rizada por golpes e movimentos ágeis e complexos. Uma característi-

ca que distingue a capoeira da maioria das outras artes marciais é a 

sua musicalidade. É possível encontrar na cidade diversos grupos que 

praticam a capoeira. 
 

Festa de São Pedro 

Considerado o protetor dos pescadores, a festa de São Pedro é come-

morada no dia 29 de junho, com a realização de várias atividades no 

Cais do Porto, Praça Alcides Abraão, onde os pescadores, suas famí-

lias e a comunidade organizam brincadeiras como: pau-de-sebo, cor-

rida no mangue, subida no pau de óleo e outras brincadeiras culturais 

que já são tradição entre os participantes, além da procissão marítima 

onde os barcos decorados navegam em alto mar, em procissão, carre-

gando a imagem de São Pedro. 
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Também é realizada a procissão terrestre, onde os devotos após a 

missa, seguem em procissão até a Capela de São Pedro, patrimônio 

histórico de Piúma, local em que é realizada a queima de fogos para 

encerrar as festividades em homenagem ao padroeiro dos pescadores. 

 

RELIGIOSIDADE 

 

 A população é essencialmente católica e tem como padroeira 

Nossa Senhora da Conceição. 

 

ECONOMIA 

 

 A economia de Piúma está pautada na agricultura, na pesca, no 

turismo e no artesanato de conchas. Mais da metade da população de 

Piúma vive do artesanato de conchas. Com este material são confec-

cionados cinzeiros, cortinas, luminárias, brincos, chinelos e souvenirs 

de várias formas. O município exporta para vários países da América 

do Sul, da Europa e para os Estados Unidos. Na região foi encontra-

da uma das espécies raras de conchas do mundo, a "Oliva Zelindea".  

 O artesanato de conchas teve sua origem na cultura indígena, 

mas a artesã Carmen Muniz, com suas idéias inovadoras, conseguiu 

em pouco tempo fazer com que Piúma fosse conhecida como a 

"Cidade das Conchas". Foi fundada em 1988 a Associação dos Arte-

sãos de Piúma (ASAPI), que não mede esforços para valorizar a pro-

dução artesanal do município. 

 A Escola de Pesca de Piúma foi criada em 1986, com o objeti-

vo de instruir a juventude nas atividades pesqueiras, respeitando-se o 

meio ambiente. A escola teve uma grande importância para a forma-

ção dos pescadores capixabas e para incentivar a pesca no litoral do 

Espírito Santo. Atualmente, a Escola de Pesca foi integrada à rede de 

escolas técnicas federais, chamadas Institutos Federais de Educação 

(IFES). 
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TURISMO 

 

 Com 8 km de praias, Piúma é um lugar tranquilo e propício 

para quem gosta do sossego de desfrutar de caminhadas e respirar o 

ar fresco vindo do mar. O município se transforma no point do verão, 

atraindo muitos turistas de diferentes lugares do Brasil. Em alta tem-

porada, o turismo torna-se uma das fontes de renda para o municipio. 

Com clima tropical, amenizado pelos ventos marítimos, Piúma é cer-

cada pelas ilhas: do Gambá, do Meio e dos Cabritos, formando belís-

simas paisagens naturais. Suas praias possuem areias monazíticas, 

águas mornas e rasas, próprias para crianças e idosos. Tem também 

praias com águas agitadas, próprias para a prática do surf. 

Vista de Piúma do Corujão—Leandro de Oliveira 
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PONTOS TURÍSTICOS 

 

Cais do Porto 

Localizado em frente ao manguezal e na beira do Rio Piúma, possui 

ancoradouro para barcos de pesca e para passeio pelo rio. É um local 

de encontro das famílias de pescadores. 

 

Santa da Pedra 

Localizada na Boca da Barra, a imagem de Nossa Senhora da Con-

ceição foi doada por um padre Jesuíta em 1955. Ela fica dentro de 

uma caixa de vidro, sobre uma pedra localizada no canal da foz do 

Rio Piúma.  

 

Praça das Garças 

Fica em frente ao manguezal do rio Piúma, servindo de repouso e 

reprodução das garças capineiras, que chegam em revoada todo fim 

de tarde, proporcionando um espetáculo para moradores e turistas. 

 

Feira de Artesanato 

Localizada na Praça Dona Carmen, na Avenida Beira-Mar, a Feira de 

Artesanato comercializa todo tipo de peça artesanal produzida no 

município, principalmente o artesanato de conchas. 

 

Morro do lkyara 

É um dos pontos mais altos da cidade. Possui uma construção antiga 

de um hotel e tem um mirante com vista panorâmica de 360 graus em 

direção à ilha de Piúma. Localiza-se na Rodovia do Sol, a poucos 

metros do Monte Aghá. 

 

Morro do Americano 

Está localizado no bairro Portinho e tem uma vista panorâmica da 

cidade, de onde se pode ver a cadeia de ilhas, as praias, os rios, o 

manguezal e o Monte Aghá.  
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Capela de São Pedro 

Pequena capela construída pelos pescadores para homenagear o padroeiro 

São Pedro. 

 

Mercado de Peixe 

Localizado na beira do Rio Piúma, na Praça Oenes Taylor, possui 

local para atracar barcos pesqueiros e local para vender a pesca de 

mariscos e frutos do mar. 

 

Praia Acaiaca 

Possui areia monazítica, uma espécie de "lama" escura. É uma praia 

de águas rasas e poucas ondas, própria para crianças e idosos. 

 

Boca da Barra 

Fica próxima ao centro da cidade. Na margem direita do rio, está a 

"Praia Doce" e  na margem esquerda, o Morro do Ramiro. É o local de saí-

da para os barcos de pesca de Piúma em direção ao alto mar. A Boca da 

Barra também oferece diversão para os surfistas locais, em ocasiões de mar 

agitado. 
 

Praia do Coqueiral 

É uma praia mansa com areia monazítica, muito procurada pelas fa-

mílias com crianças e onde se tem uma variedade grande de conchas. 

 

Praia Maria Neném ou do Aghá 

A maior em extensão, porém pouco frequentada. Possui águas rasas e mui-

tas ondas, sendo propícia para a prática do surf. Em suas areias podemos 

encontrar uma grande variedade de conchas, onde as "catadeiras" garim-

pam o material necessário para fazer o artesanato, que já é bastante conhe-

cido e apreciado, até mesmo fora do país. 
 

Praia do Pau Grande 

É uma praia de águas profundas, próprias para a pesca de robalo, ca-

ção e badejo. Ótimas ondas para a prática do surf. Fica a 2 km do 

centro. 
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Praia do Corujão 

Praia do Corujão—Leandro de Oliveira 

É a praia mais badalada da orla durante o verão. Tem águas rasas, 

porém com ondas um pouco mais fortes sendo a mais frequentada 

pelos turistas. Dela saem barcos e escunas para diversos passeios no 

litoral, como a  Ilha dos Cabritos e dos Franceses e até mesmo para 

outras praias em cidades próximas. Os banana-boats fazem a alegria 

da criançada e dos adultos. 

 

Lagoa da Conceição 

Própria para a cata de conchas para artesanato, o que se faz com pe-

neira dentro d’água. Fica na divisa dos municípios de Piúma e An-

chieta. 
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Monte Aghá 

“Monte de ver Deus,” em língua indígena, com aproximadamente 

300m de altura, está localizado entre Piúma e Itapemirim. O seu pon-

to mais alto proporciona uma vista deslumbrante. Além de atrair pes-

soas de todas as idades para caminhadas, as fortes correntes de ar na 

face leste do monte permitem a prática de voos livre. Nele floresce, 

em outubro, a orquídea azul. A flora e a fauna do monte são ricas em 

bromélias e animais silvestres. 

 

Ilha do Gambá 

Ilha do Gambá—Leandro de Oliveira 

 

É um refúgio natural de aves e animais marinhos. Praia de águas ra-

sas e praticamente sem ondas. Um ístmo artificial transformou a ilha 

numa península, onde uma estradinha de terra permite fazer passeio 

em toda a sua volta, a pé, de bicicleta ou até mesmo de carro.  
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Ilha do meio 

Está localizada a 500 metros da praia e durante a maré baixa, pode-se 

chegar  até ela caminhando. Possui uma rica diversidade da fauna e 

da flora marinha. É própria para a pesca de arremesso. 

 

Ilhas dos cabritos 

Existem barcos e escunas que fazem o trajeto até a ilha, onde uma 

pequena praia de águas límpidas espera pelos visitantes. Na ilha exis-

tem trilhas que permitem caminhadas, onde podem ser apreciadas, 

além da visão panorâmica do mar, bromélias e orquídeas. 

 

Vale do Orobó 

Fica ao lado do Monte Aghá, formando uma planície belíssima. É 

também um importante sítio arqueológico.  

 

Pedra de Itapetinga 

Localizada entre as praias do Martinho Moreira e Maria Neném, é 

um berçário para a reprodução de mariscos e peixes. No período da 

baixa maré, forma uma prainha que facilita o desembarque e o em-

barque de pessoas. É uma região propícia para a pesca esportiva. 

 

SÍMBOLOS DO MUNICÍPIO 

 

Brasão 
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Bandeira 
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PRESIDENTE KENNEDY 
 

LOCALIZAÇÃO E DIVISÃO POLÍTICA 

 

 O município de Presidente Kennedy localiza-se no 

extremo sul do Estado do Espírito Santo. Faz parte da 

microrregião Litoral Sul. Possui uma área territorial de 

583,933 km² e uma população estimada de 10.314 habitantes 

(CENSO 2010 - IBGE). 

 Sua divisão político-administrativa é constituída pelo distrito 

de Presidente Kennedy. 

 

RELEVO 
 

 

 O relevo do município varia de plano a ondulado. 

 

HIDROGRAFIA 
 

 As bacias que compõem hidrografia do município é a 

dos rios Itapemirim e Itabapoana, com área aproximada de 72 

e 495 Km², respectivamente. 

Principais rios do município: Itabapoana, Preto e Muqui do 

Norte.  

 

CLIMA 

 

 Clima quente e úmido com chuvas no verão. 

 

VEGETAÇÃO 
 

 Vegetação secundária sem palmeiras, de influência marinha 

(restinga) agricultura e pastagem. 
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DADOS HISTÓRICOS 

 

 A história do município de Presidente Kennedy começa por 

volta do ano 1581, quando o Padre José de Anchieta, vindo do Rio de 

Janeiro, deu início à construção de uma igreja de madeira na região 

onde os índios Puris e os Botocudos habitavam. 

 O padre Anchieta instalou na pequena igreja, sua residência, 

oficinas, enfermaria, pomar, criadouro de peixe, casa de farinha e 

usina de açúcar. 

 Em 1702, outro jesuíta, André de Almeida, criou a Fazenda 

Muribeca, ao redor da Igreja. A fazenda possuía cerca de 9 léguas e 

meia (cada légua equivale  cerca de 6 km) de frente e 8 léguas e meia 

de fundo. Na época, foi considerada uma das maiores fazendas pecu-

árias do Brasil.   Em meados do séc. XVII foi construída a Igreja das 

Neves, onde já existia uma  igreja de madeira, que foi demolida dan-

do lugar à construção da nova igreja com a ajuda de jesuítas, índios 

catequizados e escravos. A imagem de Nossa Senhora das Neves foi 

trazida de Portugal para a igreja em 1750. 

 O município de Presidente Kennedy pertencia à Itapemirim e 

foi desmembrado com sua emancipação, ocorrida no dia 30.12.1963. 

Em 04.04. 1964 entrou em vigor a lei de criação da cidade.  

 De acordo com sua trajetória histórica, o nome da cidade seria 

Batalha. Porém, na época, ocorreu o assassinato do presidente ameri-

cano John F. Kennedy que abismou o mundo todo. O Deputado Esta-

dual Adalberto Simão Nader teve a iniciativa de sugerir que o nome 

da cidade fosse Presidente Kennedy, em homenagem ao político que 

criou a “Aliança para o Progresso”, programa para ajuda aos países 

do 3º mundo. 
 

GENTÍLICO: kennediense 
 

ORIGEM DA POPULAÇÃO 
 

 A origem da população é indígena. 
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EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 
 

 Distrito criado com o nome de Barra do Itabapoana, pela Lei 

Provincial nº3, de 07.07.1853, subordinado ao município de 

Itapemirim.  

 Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito 

de Barra do Itabapoana figura no município de Itapemirim.  

Pelo Decreto-Lei estadual nº 15177, de 31.12.1943, o distrito está 

registrado como Barra do Itabapoana.  

 No quadro fixado para vigorar no período de 1944 a 1948, o 

distrito de Barra do Itabapoana figura no município de Itapemirim.  

Pela Lei Estadual nº 265, de 22.10.1949, o distrito de Barra do 

Itabapoana passou a denominar-se Batalha.  

 Em divisão territorial datada de 01.07.1955, o distrito de 

Batalha figura no município de Itapemirim, assim permanecendo em 

divisão territorial datada de 01.07.1960.  

 Elevado à categoria de município com a denominação de 

Presidente Kennedy, pela Lei Estadual nº 1918, de 30.12.1963, foi 

desmembrado de Itapemirim com sede no atual distrito de Presidente 

Kennedy, ex-Batalha. Foi constituído como distrito sede e instalado 

em 04.04.1964.  

 Em divisão territorial datada de 01.01.1979, o município é 

constituído como distrito sede, assim permanecendo em divisão 

territorial datada de 2005. 
 

Alteração toponímica distrital  

O nome Barra do Itabapoana foi alterado para Batalha, pela Lei 

Estadual nº 265, de 22.10.1949, e de Batalha para Presidente 

Kennedy, pela Lei Estadual nº 1918, de 30.12.1963. 
 

CULTURA 

 

 O roteiro cultural está relacionado com a herança deixado por 

seus colonizadores. 
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RELIGIOSIDADE 
 

 A religião predominante é a católica e tem como padroeira 

Nossa Senhora das Neves. 

 

 ECONOMIA 
 

 As principais bases econômicas do município são a agricultura, 

com destaque para a produção de mandioca, a produção de abacaxi, 

sendo o segundo maior produtor do estado, e a cana-de-açúcar, que 

abastece a Usina Paineiras em Itapemirim; a pecuária, com grande 

expressão na produção de leite, e a exploração de petróleo em alto-

mar, na chamada camada pré-sal pela Petrobras e outras empresas.  O 

município é atualmente um dos que mais se beneficiam com os 

royalties provenientes da indústria do petróleo. 

 Presidente Kennedy, futuramente, tem grandes chances de se 

tornar a nova capital brasileira do petróleo, por sua alta produção em 

alto-mar e o interesse de empresas como a Petrobras, Chevron 

(Texaco), Shell, Samarco e a Vale. 

 A gigantesca Ferruos Ressousrces do Brasil anunciou um 

investimento no municipio de US$ 2,7 bilhões (dois bilhões e 

setecentos milhões de doláres), podendo chegar a 11 bilhões de reais, 

com a construção do  complexo industrial e de um gigante porto com 

usinas de pelotização, numa área de 12 milhões de metros quadrados, 

que deverá  alavancar seu crescimento, com o desenvolvimento 

econômico e social  do município e com a implantação de novos 

projetos e indústrias. 

 Presidente Kennedy possui a maior reserva de petróleo 

marítimo do Estado. 

 A exploração do petróleo na chamada camada do pré-sal foi 

um marco histórico para o município, para o Espírito Santo, para o Brasil 

e, também, para a exploração de petróleo mundial. 

 Os investimentos com o pré-sal podem chegar a US$ 8,5 

bilhões previstos pela Petrobras. 
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TURISMO 

Jongo—arquivo da Secretaria de Comunicação 
 

 É contemplado com belas praias em sua orla com 16 km 

de extensão, sendo as mais conhecidas a Praia das Neves e a Praia de 

Marobá. 

 

PONTOS TURÍSTICOS  

 

Trilhas para cavalgadas 

 O cavalo faz parte da rotina da cidade e é uma paixão local. No 

trajeto da trilha, tanto pelo interior como pelo litoral, encontram-se 

belos cenários como  rios, lagoas, praias e fazendas. 
 

 

Morro da Serrinha 

É possível praticar trekking no local. São 40 minutos de caminhada 

para alcançar o cume, de onde se avista o Oceano Atlântico, a Pedra 

do Itabira, o Frade e a Freira, o Monte Aghá e a Pedra Azul. 
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Igreja das Neves 

Igreja Nossa Senhora das Neves—Arquivo da Secretaria da Comunicação 

Construída pelos padres jesuítas no século XVII com a ajuda dos 

escravos e índios catequizados. 
 

Praia das Neves  

Praia de areias claras e águas calmas propícia para famílias com 

crianças. Possui quiosques de sapê que dão um charme especial ao 

local. 

 

Mangue 

É uma das maiores áreas do país.  São 300 hectares cercados de  

Mata Atlântica e restinga. 
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Com destaque para as capivaras, macacos e jacarés. 

Mangue—arquivo da Secretaria de Comunicação 

Praia do Marobá  

É uma das mais agitadas praias da região. De areias brancas e águas 

limpas, atrai muitos turistas. 

Praia do Marobá—arquivo da Secretaria de Comunicação 
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SÍMBOLOS DO MUNICÍPIO  
 

 

Brasão 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Destaque as capivaras, macacos,  

Bandeira 
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RIO NOVO DO SUL 

 

LOCALIZAÇÃO E DIVISÃO POLÍTICA 

 

 O município está situado no sul do Estado do Espírito Santo e 

compõe a microrregião Litoral Sul. Possui uma área territorial de 

204,358 Km² e uma população estimada de 11.325 habitantes 

(CENSO 2010 - IBGE). 

 Sua divisão político-administrativa é constituída pelos distritos  

de Rio Novo do Sul e Princesa. 

 

RELEVO 

 

 É modelado com rochas cristalinas, apresentando-se bastante 

montanhoso com ocorrência comum de pontões e de enormes blocos 

rochosos com grandes sulcos verticais. 

 

HIDROGRAFIA 

 

 A bacia que compõe hidrografia do município é a do rio Novo, 

com uma área aproximada de 202,0 Km². 

 

CLIMA 

 

 Tropical, com chuvas de outubro a janeiro. 

 

VEGETAÇÃO 

 

 A vegetação do município é composta por Floresta Estacional 

Semidecidual submontana, vegetação secundária sem palmeira, agri-

cultura e pastagem. 
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DADOS HISTÓRICOS 

 

 As terras onde, atualmente, se localiza o município de Rio 

Novo do Sul, constituíram, primitivamente, a antiga Imperial Colônia 

do Rio Novo.  O povoamento da região deve-se à pertinácia do 

Major Caetano da Silva, proprietário de fazenda no município de 

Itapemirim, que, através da Associação Colonial do Rio Novo, 

obteve, em 1855, autorização do governo para explorar as terras 

devolutas que formavam toda aquela região. 

 Para promover o desenvolvimento da região, as terras da antiga 

Colônia foram vendidas em pequenos lotes aos imigrantes que o 

Major Caetano trouxera da Europa. Em 06.03.1880, Rio Novo 

passou a se constituir distrito do município de Itapemirim.  

 Em 1893, foi criado o município de Rio Novo, com território 

desmembrado do município de Itapemirim. Sua instalação ocorreu 

em 06.01.1894.  

 Finalmente, em 1953, o município passou a denominar-se Rio 

Novo do Sul. O rio que serve de limite municipal, ao sul e sudeste, 

deu origem ao topônimo, Rio Novo do Sul.   

 

GENTÍLICO: novense-do-sul.  

 

ORIGEM DA POPULAÇÃO 

 

 Os grupos étnicos predominantes na origem da população do 

município são os italianos, os alemães, os suíços, os portugueses, os 

belgas e os franceses. 

 

EMANCIPAÇÃO POLÍTICA 
 

 Freguesia criada com a denominação de Rio Novo, pela Lei 

Provincial nº 5, de 14.04.1883, subordinada ao município de 

Itapemirim.  
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 Elevado à categoria de vila com a denominação de Rio Novo, 

pelo Decreto Estadual nº 30, de 23.11.1893, foi desmembrado de 

Itapemirim, fixando sede na vila de Rio Novo. É constituído como 

distrito-sede, instalado em 06.01.1894. 

 Pela Lei Municipal de 24.05.1907, é criado o distrito de 

Guiomar e anexado ao município de Rio Novo.  

 Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o 

município é constituído de 2 distritos: Rio Novo e Guiomar. 

 Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o 

município é constituído de 2 distritos: Rio Novo e Rodeio; não 

aparecendo o distrito de Guiomar. 

 Pelo Decreto-Lei Estadual nº 15177, de 31.12.1943, o 

município de Rio Novo passou a denominar-se Itapoama e o distrito 

de Rodeio a denominar-se Princesa. 

 Em divisão territorial datada de 01.07.1950, o município, já 

denominado Itapoama, é constituído de 2 distritos: Itapoama e 

Princesa. 

 Pela Lei Estadual nº 779, de 29.12.1953, o município de 

Itapoama voltou a denominar-se Rio Novo do Sul. 

 Em divisão territorial datada de 01.07.1960, o município é 

constituído de 2 distritos: Rio Novo do Sul e Princesa, assim 

permanecendo em divisão territorial datada de 2005. 

 

Alteração toponimica municipal 

Rio Novo para Itapoama, alterado pelo Decreto-Lei Estadual nº 

15177, de 31.12.1943. Itapoama para Rio Novo do Sul, alterado pela 

Lei Estadual nº 779, de 29.12.1953. 
 

PERSONALIDADES IMPORTANTES 
 

Angélica de Miranda Paixão  

Professora e, em sua homenagem, é feriado municipal no dia 16 de 

Julho. 
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Família Marinato 

Considerada uma das mais antigas da colonização do município. 

Casarão em Arroio das Pedras da família Marinato—RIC 

Major Caetano Dias da Silva  

Foi o fundador da Colônia. 
 

Carlos Gentil Homem 

Foi o primeiro Prefeito em 1914. 
 

Salvador Santiago Louzada 

Primeiro Juiz Distrital. 
 

Francisco de Lima Santiago Louzada  

Vereador eleito para a primeira Câmara Municipal em 1894, quando 

da criação do município. No dia 04 de dezembro é feriado municipal 

em sua homenagem.   
 

Jair Athayde Freitas  

Nasceu em Rio Novo do Sul no dia 7 de abril de 1900. Bacharelou-se 

em medicina pela Escola de Medicina da Universidade do Rio de Ja-
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neiro. Após a conclusão do curso de medicina, regressa ao Espírito 

Santo indo residir no município de Iconha. Foi eleito Vereador por 

dois mandatos, tendo ainda, sido Prefeito e Deputado Estadual.  

 

CULTURA 

 

 Está ligada a herança cultural deixada pelos integrantes que 

fizeram parte da colonização do município. O mesmo dispõe atual-

mente de uma Associação ARIS (Associação Rionovense de Imi-

grantes Suíços), que realiza todos os anos, caminhadas, gincanas, co-

midas típicas, danças e corais típicos suíços. O evento é realizado na 

Praça Central, geralmente no mês de agosto. 

 Existem outros grupos de dança, podendo ser destacados o de 

Dança Italiana da Comunidade de Mundo Novo, o de Dança da Co-

lheita do Café e a Folia de Reis da Comunidade de Virgínia Nova.  

 

RELIGIOSIDADE 

 

 A população é predominantemente católica, tem como padroei-

ro Santo Antônio, mas as igrejas evangélicas têm  também grande 

expressividade. 

 

ECONOMIA 

 

 As principais atividades econômicas estão ligadas com a indús-

tria de extração e beneficiamento do granito, com a agropecuária lei-

teira, que dá aos produtores uma fonte de renda consistente e conta, 

ainda, com o apoio da Cooperativa de Laticínios de Alfredo 

Chaves - CLAC, para a qual cerca de 90% dos pecuaristas en-

tregam suas produções. Na agricultura, destaca-se o cultivo do 

café, principal atividade agrícola do município, mas destaca-se tam-

bém a cultura de banana. 
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TURISMO 

 

 O turismo conta com as belezas naturais do município e com 

potencial turístico voltado para o turismo rural. 

Comunidade de Pau d’alho, ao fundo o Frade e a Freira-R 

 

PONTOS TURÍSTICOS 
 

Igreja Matriz de Santo Antônio 

Rua Major Caetano, Centro. 
 

Prefeitura Municipal 

Rua Fernando de Abreu, Centro. 
 

Monumento de Major Caetano no pátio da Prefeitura 

Rua Fernando de Abreu, Centro. 
 

Capela Nossa Senhora da Penha 

Rua Major Caetano, Centro. 
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Residência da família Abrahão 

Rua Major Caetano, Centro. 
 

Residência da família Lucas 

Rua Cel. Francisco Alves Athayde, Centro. 

 

Residência da família Oliveira 

Rua Cel. Francisco Alves Athayde, Centro. 
 

Residência da família Miguel Elias 

Rua Cel. Francisco Alves Athayde, Centro. 
 

Gruta Maria Drummond 

 

Gruta Maria Drummond—Ricardo Peixoto 
 

A gruta é formada por imensos blocos de pedra, com uma abertura de 

550m² e 40m de altura e fica localizada na Rua Major Caetano, Cen-

tro. 
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Palmeiras Imperial 

Rua Major Caetano, Centro. 

 

Portal do Imigrante 

Av. Osório Viana, Centro. 

 

Cachoeira de Mundo Novo 

Comunidade de Mundo Novo. 

 

Cachoeira de Concórdia 

Comunidade de Concórdia. 

 

Mirante da EMBRATEL 

Comunidade de São Caetano. 

Mirante da Embratel—Ricardo Peixoto 
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Toca do Morcego 

Comunidade de Cachoeirinha. 

 

 Sítio do Tonico 

Comunidade de Santa Cruz. 

 

 

Lagoa do Dezam 

Localizada na Comunidade de Monte Alegre, com instalações sanitá-

rias, restaurantes e hospedagem. 

 

SÍMBOLOS DO MUNICÍPIO 

 

Hino 

 

Letra e Música do Maestro José Veiga da Silva. 

 

Sob o pálio do amor  

Vive um povo brioso e altivo  

Que desde suas primeiras  

E sadias gerações  

Prende todas as atenções  

Habitante de um vale  

Circundando  

Por belas montanhas, 

Sob um céu mais azul  

Construiu Rio Novo do Sul.  

 

Passo à passo o progresso  

A essas plagas chegou  

E seus filhos com denodo  
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E honradez o aproveitou  

E agora em nosso Estado  

È um próspero município  

Para orgulho de seus filhos  

Que esforço não poupou.  

 

Coro:  

Salve! Salve! Salve!  

Berço querido  

De tantas tradições 

Salve! Salve! Salve!  

Terra sagrada  

E por Deus abençoada.  

 

Lá na serra, bem no alto  

Em piedosa e eterna oração  

Vivem o Frade e a Freira  

Implorando ao Criador  

Suas bênçãos e proteção,  

E suas preces fervorosas  

Santamente por Ele ouvidas  

Trouxeram paz e amor  

Com virtudes e vigor.  

 

E feliz, mui feliz  

Vive o povo rionovense  

Trabalhando com denodo  

Pra cumprir sua missão,  

Sob um céu cor de anil  

Nessa luta se igualando,  

Engrandece seu torrão  

E o nosso Brasil.  
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Brasão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bandeira 
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GLOSSÁRIO 
 

ALES - Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 

Alimentação protéica - enriquecida de proteína. 
 

Antropologia - é a ciência que estuda o homem e a sociedade, suas 

culturas, comportamentos e costumes. 

 

Arcabuzado - um tipo de execução semelhante ao fuzilamento. 

 

Arquitetura vernacular - significa todo tipo de arquitetura em que 

se emprega material e recursos do próprio ambiente em que a edifica-

ção é construída. 

 

Brioso - cheio de brio; pundonoroso, generoso, bom, corajoso, valen-

te. 

 

Cabotagem - é a navegação feita entre portos marítimos de um mes-

mo país, sem perder a costa de vista. 

 

Denodo - desembaraço, desenvoltura; intrepidez, ousadia, coragem. 

 

Dístico – anúncio. 

 

Dramaturgo - palavra de origem grega, cujo significado é autor de 

peças teatrais originalmente; hoje, também, escreve roteiros para no-

velas e cinema. 

 

Envasamento – engarrafamento. 

 

Épica - é um gênero literário no qual o autor apresenta, de forma ob-

jetiva, fatos lendários ou fictícios acontecidos num tempo e espaço 

determinados. 
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Epigrafia - é uma ciência auxiliar da história, na qual são estudadas 

as inscrições antigas ou epígrafes. 

 

Estuário - é um ambiente aquático transicional que ocorre entre um 

rio e o mar. 

 

Floretas ombrófilas - são aquelas em que as plantas gostam de viver 

em lugares sombreados, úmidos. 

 

Folguedo - festas populares de espírito lúdico. 

 

Grafado - dar forma, por escrito, a uma palavra; ortografar. 

 

Heráldica - refere-se, simplesmente, à ciência e à arte de descrever 

as armas ou escudos. 

 

Intendente - é uma figura da administração pública de origem fran-

cesa. 

 

Ístmo - é uma porção de terra estreita cercada por água em dois lados 

e que conecta duas grandes extensões de terra. 

 

Jongo - é uma manifestação cultural africana utilizada essencialmen-

te no meio rural. 

 

Jugo -  submissão espontânea ou imposta. 

 

Marchetados - embutidos. 

 

Numismática - de origem grega, tem como objetivo o estudo das 

moedas e das medalhas. 
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Pertinácia - qualidade do que é pertinaz; persistência, teimosia, obs-

tinação, tenacidade. 

 

Petitório - mesmo significado de petição, pedido, solicitação. 

 

Pluviométrica - é a ciência que mede o resultado da quantidade de 

chuva, neve, granizo, etc. 

 

Policromia - é o estado de um corpo ou sistema cujas partes têm 

várias cores. 

 

Profusão - substantivo feminino da língua portuguesa que significa 

grande quantidade, abundância ou exuberância. 

 

Resquício - restos, vestígios. 

 

Souvenirs - objetos que resgatam memórias que estão relacionadas 

ao destino turístico. 

 

Tartaruga Careta - é uma espécie comum nos oceanos de todo o 

mundo. 

 

Tartarugas taxidermizadas - tartarugas embalsamadas. 

 

“Trekking” - É uma palavra de origem sul-africana que significa 

“seguir no trilho” ou é um percurso feito a pé. 
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