Piúma
Espirito Santo - ES
Histórico
As terras hoje compreendidas pelo atual município de PIÚMA eram ocupadas pelos
índios Goitacás, habitantes do litoral sul espírito-santense. Os primeiros colonizadores da região
fundaram, no local em que está localizada a sede municipal, o povoado de Piúma, de onde
partiram para a conquista e desbravamento das terras férteis da hinterlândia, tendo estabelecido,
em meados do século XIX, a povoação de Iconha, que passou a constituir o principal centro
comercial da região.
Em face da lei provincial nº 14, de 04-05-1883, o povoado de Piúma foi elevado à sede
de distrito, com a denominação de Nossa Senhora da Conceição de Piúma. Em 1891, foi criado
o município de PIÚMA, com território desmembrado de Anchieta. Topônimo é derivado do
vocábulo tupi – Piúma, com território desmembrado de Anchieta. O topônimo é derivado do
vocábulo tupi – Pi`uma “Pele Negra”.
Em 1904, a sede municipal foi transferida para a Vila de Iconha e, em 1924, por força da
lei nº 1428, de 03 de julho, o município passou a chamar-se Iconha. Pela mesma lei, Piúma
passou à distrito.
A lei nº 1908, de 24-12-1963, criou o atual município de PIÚMA, com territorio
desmembrado de Iconha. Instalação se deu a 06-07-1964.
Gentílico: piumense
Formação Administrativa
Freguesia criada com a denominação de Nossa Senhora da Conceição de Piúma, pela lei
provincial nº 14, de 04-05-1883, subordinado ao município de Benevente.
Elevado à categoria de Vila com a denominação de Piúma, pelo decreto estadual de 0201-1891, desmembrado de Benevente. Sede na povoação de Piúma. Constituído de 2 distritos:
Piúma e Iconha. Instalado em 19-01-1891.
Pelo 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 2 distritos:
Piúma e Iconha.
Pela lei estadual nº 1428, de 03-07-1924, o município de Piúma passou a denominarse
Iconha.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o distrito de Piúma figura no
município de Iconha.
Assim permanecendo divisão territorial datada de I-VII-1960, o distrito de Piúma
permanece no município de Iconha.
Elevado novamente à categoria de município com a denominação de Piúma, pela lei
estadual nº 1908, de 24-12-1963, desmembrado de Iconha. Sede no antigo distrito de Piúma.
Constituído de 2 distritos: Piúma e Aghá, criado pela lei do município acima citada . Instalado
em 06-07-1964.
Em divisão territorial datada de I-I-1979, o município é constituído de 2 distritos: Piúma
e Aghá.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2009.

Alteração toponímica municipal
Piúma para Iconha, alterado pela lei estadual nº 1428, de 03-07-1924. Iconha para Piúma
alterado, pela lei estadual nº 1908, de 24-12-1963.
Alteração toponímica distrital
Nossa Senhora da Conceição de Piúma para Piúma, alterado pela lei provincial nº 14, de 04-051883.

