Água Doce do Norte
Espírito Santo - ES
Histórico
O atual município de Água Doce do Norte foi fundado como povoado, em 22 de outubro de 1949, em
território doado pelo fazendeiro Domingos Marculinos. Já no ano de 1951 passava à condição de distrito,
dentro do município de Barra do São Francisco e esse desenvolvimento tão rápido foi devido ao fato de a
localidade ter sua economia completamente calcada na cultura do café e era então, a época áurea dessa
cultura.
Após um movimento de independência movido por lideranças e apoiado pela população em geral,
publicou-se em 10 de maio de 1988, no Diário Oficial do Estado, a Lei número 4.066, de 6 de maio de
1988, sancionada pelo então Governador do Estado, que criava o município de Água Doce do Norte,
desmembrando-o de Barra do São Francisco.
Gentílico: água-docense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de Água Doce, pela lei estadual nº 265, de 22-10-1949,
subordinado ao município de Barra de São Francisco.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o distrito de Água Doce figura no município de Barra do
São Francisco.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-I-1979.
Elevado à categoria de município com a denominação de Água Doce do Norte, pela lei estadual nº
4066, de 06-05-1988, desmembrado de Barra de São Francisco. Sede no antigo distrito de Água Doce.
Constituído de 4 distritos: Água Doce, Governador Lacerda de Aguiar, Santo Agostinho e Vila Nelita.
Todos desmembrados do município de Barra de São Francisco. Instalado em 01-01-1989.
Pela lei estadual nº 4166, de 28-07-1988, é criado o distrito de Santa Luzia do Azul e anexado ao
município de Água Doce.
Em divisão territorial datada de 1993, o município é constituído de 5 distritos: Água Doce do Norte,
Governador Lacerda de Aguiar, Santa Luzia do Azul, Santo Agostinho e Vila Nelita.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2009.
Alteração toponímica distrital
Água Doce para Água Doce do Norte, alterado pela lei estadual nº 4066, de 06-05-1988.

