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'{:{ ASPECTOS FiSICOS - Area: 328 km' 
(1960); altitude: 15 m; temperatura me
dia em °C - das mdximas: 30; das mi
nimas: 260 

i'? POPVLAQAO - 6 847 habitantes; densida
de demogrdjica: 21 habitantes par quil6-
metro quadrado 0 

{, ATIVIDADES PRINCIPAlS - Agricultura e 
pecwiria 0 

1: VEiCVLOS REGISTRADOS (na Prejeitum. 
Municipal) - 3 autom6veis, 56 caminh6es 
e 16 de outros tipos. 

ASPECTOS VRBANOS (sede) - 120 liga
r;6es eletricas, 2 aparelhos telejdnicoso 1 
pensao e 1 cinema . 

• A ASSISTENCIA MEDICA rsede! - 1 p6sto 
de saude; 1 medico e 1 dentist a no exer
cicio da projissao e 1 jannacia. 

'{:{ ASPECTOS CULTVRAIS - 28 unidades es
colares de ensino primdrio fundamental 
comumo 

'{:{ OR()AMENTO MUNICIPAL PARA 1960 (mi
lhares de cruzeiros) - receita prevista: 
1 834; despesa jixada: 1 834 0 

{; REPRESENTACAO POLiTICA - 9 vereado
res em exercicio 0 

Texto de Lucia Maria Loureiro Werneck, 
da Dire to ria de Documenta<;ao e Divulga<;ao 0 

Desenho da capa de Qo Campofiorito 0 



HIST6RICO 

D ATA dos prim6rdiOS do seculo passado 0 
inicio da colonizac;ao do territ6rio do 

atual Municipio de Viana . 
Encarregado de organizar o povoamento 

da regiao vizinha de Vit6ria, denominada 
Sertao de Santo Agostinho, Paulo Fernandes 
Viana, Intendente Geral da Policia, estabele
ceu algumas familias de ac;orianos nas proxi
midades do rio Jucu e seus afluentes, Formate 
e Santo Agostinho, em 15 de fevereiro de 1815. 

Tres anos depois os colonizadores viram 
confirmadas as doac;oes das sesmarias, ja de
marcadas e autorizadas por Carta Regia de 
17 de janeiro de 1814. 

Nas terras cedidas ao Capelao formou-se 
o nucleo populacional que recebeu o nome de 
Viana, em homenagem ao Intendente . Ali fa
ram entao construidas quatro fortificac;oes, em 
pontos estrategicamente escolhidos, para pro
teger a populac;ao das constantes sortidas dos 
silvicolas. 

A 15 de dezembro de 1815 teve inicio a 
construc;ao da igreja de Nossa Senhora da 
Conceic;ao, solenemente inaugurada a 22 de 
margo de 1817. No mesmo ano, por Provisao 
de 1.0 de dezembro, Viana foi elevada a cate
goria de Curato. Em 1820 transformou-se em 
Par6quia, sendo elevada ao nivel de freguesia 
pela Lei provincial n.o 13, de 30 de dezembro 
de 1837 . 

A 6 de janeiro de 1860, Viana recebeu a 
visita de Dom Pedro II, que se fazia acompa
nhar de ilustre comitiva, hospedando-se em 
casa de Dona Luisa Amelia da conceic;ao, co
nhecida fazendeira local . 

FORMA<;AO ADMINISTRATIV A 

E JUDICIARIA 

0 msTRITo foi criado par Alvara de 1795 e 
confirmado por Decreta de 25 de maio 

de 1820. 
A Lei n.0 10, de 23 de julho de 1862, criou 

o Municipio de Viana, com territ6rio desmem-. 
brado do Municipio de Vito ria. Sua instala
c;ao verificou-se a 8 de dezembro do mesmo 
ano . 

A Comarca foi instalada a 15 de julho de 
1890 e suprimida a 16 de novembro de 1917, 
passando o Municipio a pertencer a Comarca 
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de Vit6ria . Em virtude do Decreta-lei esta
dual n.0 15 177, de 31 de dezembro de 1943, o 
top6nimo municipal foi mudado para Jabaete, 
sendo restabelecida a antiga denominagao de 
Viana pela Lei n.0 779, de 29 de dezembro de 
1953. Dais sao OS distritos atualmente existen
tes: Viana (sede) e Aragatiba. 

LOCALIZA{:AO DO MUNICiPIO 

V IANA pertence a zona de Vit6ria, uma das 
6 zonas fisiograficas em que se divide o 

Estado . Limita-se com os Municipios de Ca
riacica, Guarapari, Vila Velha (ex-Espirito 
Santo) e Domingos Martins. 

A sede municipal dista 19 km da Capital 
do Estado, em linha reta, e possui as seguin
tes coordenadas geogrlificas: 200 23' de lati
tude sul e 40° 29' de longitude W. Gr. 

ASPECTOS FiSICOS 

0 TERRIT6RIO municipal e formado por vas
tas planicies e numerosas serras, desta

cando-se, dentre estas, as de Sao Paulo, Ara
gatiba e Itauna. E irrigado por diversos rios: 
Jacu, Formete, Santo Agostinho, Peixe Verde, 
etc. A cachoeira da Fumaga, a mais impor
tante da regiao, tern potencia avaliada em 
1 500 H .P . 

0 clima, de modo geral , e quente e umido 
na regiao plana e ameno na parte serrana . 
A temperatura media anual e de 25 graus 
centigrados. 

A superficie do Municipio e de 328 quil6-
metros quadrados. 

ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

EM 1950 Viana contava com 5 896 habitan
tes (2 915 homens e 2 981 mulheres). De 

ac6rdo com os dados preliminares do Recen
seamento Geral de 1960, a populagao do Mu
nicipio alcangou 6 847 habitantes, assinalando· 
urn aumento superior a 16% em relagao ao 
Censo anterior. A densidade demografica, que 
era de 18 habitantes por quil6metro quadra
do em 1950, passou, em 1960, a 21. 

Segundo os mesmos dados preliminares, 
90 % da populagao (6 188 habitantes) vivem 
na zona rural e apenas 10% (659) nas zonas 
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Vista da cidade, destacando-se a Matriz de Nossa 
Senhora da Conceic;iio 

urbana e suburbana. Em todo o Estado do 
Espirito Santo, 68% dos habitantes concen
tram-se na zona rural. 

Sao duas as aglomerac;6es urbanas: a ci
dade de Viana, com 565 pessoas, e a Vila de 
Arac;atiba, com 94 . Na cidade localizam-se 
8,3% da populac;ao municipal. 

Comparando-se OS dados dos dois ultimos 
Censos, podemos observar que a cidade de 
Viana apresentou, no decenio intercensitario, 
urn incremento demografico de 22%, enquanto 
a vila de Arac;atiba sofreu urn decrescimo da 
ordem de 31% . 

Em 1960, existiam no Municipio 1 343 do
micilios, dos quais 1 030 estavam no distrito
-sede e 313 no de Arac;atiba. Em relac;ao a 
outros aspectos demograficos, os dados dispo
niveis sao apenas de 1950, quando 51% dos 
habitantes eram pardos, 33% brancos e 16% 
pretos; 97% eram cat6licos e mais de 99% 
eram brasileiros na tos. 

PRINCIPAlS ATIVIDADES 

ECONOMICAS 

Agricultura 

A AGRICULTURA constitui atividade funda
mental para a economia do Municipio. 

Em 1960 a produc;ao agricola apresentou o va
lor de 33 837 milhares de cruzeiros, dos quais 
72% provenientes das culturas de banana, cafe 
e mandioca. Os 28% restantes corresponderam 

VIANA - 5 



as seguintes culturas : abacaxi, arroz, b.atata
-doce, cana-de-ac:;ucar, coco, feijao , laranja, 
milho, etc. 

A cultura da banana situou-se em primei
ro lugar, produzindo 585 000 cachos, no valor 
de 14 625 milhares de cruzeiros, ou seja, 43% 
do valor total da produc:;ao . A segunda cultura, 
a do cafe, que concorreu com 15% para o 
mesmo valor (5 128 milhares de cruzeiros) , 
alcanc;ou 534 toneladas . A produQao de man
dioca foi de 7 250 toneladas, no valor de 4 625 
milhares de cruzeiros. 

0 Censo Agricola de 1960, segundo dados 
preliminares, encontrou no Municipio 368 esta
belecimentos, com uma area total de 19 538 
hectares, dos quais 2 243 (14 % ) utilizados com 
lavoura . Ha no Municipio urn posto agrope
cuario mantido pelo Ministerio da Agricultura. 

Pecuaria 

A CONTRIBUIQAO da pecuaria e significativa, 
estimando-se em 40,7 milh6es de cruzei

ros o valor dos rebanhos em 1959. No mesmo 
ano, contava o Municipio com 5 400 suinos, 
4 200 bovinos, 830 eqiiinos, 630 muares, 630 
caprinos e 500 ovinos. 

Do valor total da populac:;ao pecuaria, 
51,5% referem-se aos bovinos e 33 % aos sui
nos. Os dados preliminares do Censo Agricola 
de 1960 revelaram a existencia de 4 457 bovi
nos nos 146 estabelecimentos recenseados . 

Foram produzidos, em 1959, 298 mil litros 
de leite, valendo 2,4 milh6es de cruzeiros; e 
55 mil duzias de ovos de galinha, no valor de 
1,5 milh6es . 0 plan tel avicola somava 2,3 mi
lh6es de cabegas . 

Industria 

A PRODUQAO industrial atingiu, em 1958, 
4 283 milhares de cruzeiros (2 690 milha

res nos estabelecimentos de 5 ou mais pes
soas). Havia 11 estabelecimentos em funcio
namento (8 com menos de 5 pessoas), onde 
trabalhavam, em media, 38 operarios (35 nos 
de maior efetivo) . 

os principais sub-ramos da industria local 
sao: fabricagao de tijolos e telhas e transfor
maQaO e beneficiamento de produtos agricolas. 
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Em 1960, os produtos de matadouro ren
deram 97,8 toneladas, no valor de 4 849 milha
res de cruzeiros. Desse valor, 80% correspon
dem a carne verde de bovina, 10% ao toucinho, 
8% a carne de suino e 2% ao couro seco de 
bovina. Foram abatidas 475 cabecas de bovi-
nos e 205 de suinos. " 

Produr;iio extrativa 

EM 1960 a produc;ao de pedras para cons
truc;ao foi de 2 300 m", valendo 460 mil 

cruzeiros. No mesmo ano, foram produzidos 
1 500 m' de madeira em taros, 4 000 m" de 
lenha e 10 toneladas de carvao vegetal, va
lendo, respectivamente, 2 250, 400 e 30 milha
res de cruzeiros. 

MEIOS DE TRANSPORTES 

0 TERRITORIO municipal e cortado pela Es
trada de Ferro Leopoldina, que o serve 

atraves da esta<:;ao localizada na cidade . :E 
atravessado por duas importantes rodovias fe
derais: a BR-31 (Vit6ria-Cuiaba) e a BR-5 
(Rio-Feira de Santana), que passa pela vila 
de Ara<:;atiba. 

BRASILIA 

0 
Todos os 

Nlteroi 

() 

0 

',) 
() 

0 tempo media gasto entre Viana e as 
cidades vizinhas, a Capital estadual e o Rio 
de Janeiro, GB, em rodovia, e o seguinte: 

Cariacica - 1 hora e 40 minutos; 
Domingos Martins- 1 hora e 40 minutos; 
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Vila Velba - 1 bora; 
Guarapari- 1 bora e 30 minutos; 
Vit6ria - 30 minutos; 
Rio de Janeiro, GB - 15 boraso 
Liga-se, tambem par ferrovia, a Vit6ria, 

em 40 minutos, e ao Rio de Janeiro, em 23 
boraso Para Brasilia, DF, o percurso e feito 
por trem ate Belo Horizonte (748 km) e dai 
em diante por estrada de rodagem (739 km) 0 

INSTRUl;AO E ENSINO 

A PERCENTAGEM de pessoas alfabetizadas no 
Municipio (de 10 anos e mais) deve ser 

superior a 51% (a correspondente taxa esta
dual foi estimada em 47%) 0 

Em 1960, o ensino primario geral contava 
com 30 unidades escolares (25 estaduais e 5 
municipais) 0 0 numero de professores ascen
dia a 35 e o de alunos a 1 005 0 0 ensino fun
damental comum era ministrado em 28 uni
dades escolares, onde se matricularam 920 alu
nos no inicio do referido ano 0 

FINANl;AS MUNICIPAlS 

N o periodo 1956/60, as finangas munici
pais atingiram as seguintes cifras: 

FINAN((AS (Cr$ 1 000) 

ANOS 
'Receita arrecadadr Despesa 

realizada 

1956 0 0 0 
1957 ' ' ' 
19S80 . .. 
195!' " ' 
195C \1) .. . 

(1) Or~omento. 

Total Tributilria 

922 Ill 527 
1 343 119 7o59 
1 558 160 603 
1 617 212 1 141 
1 834 1 834 

Saldo ou 
"deficit" 

do balan~o 

+ 395 
+ 584 
+ 955 
+ 476 

Em 1959, 29% da despesa municipal foram 
destinados a "servigos de utilidade publica" e 
23 % a "administragao geral" 0 

As arrecadag6es estadual e federal, em 
1960, foram de 3 310 e 712 milbares de cruzei
ros , respectivamente 0 

Funcionam duas Coletorias - uma Esta
dual e outra Federal. 
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A secular igreja de Nossa Senhora da Ajuda, na vila 
de Ara<;atiba 

OUTROS ASPECTOS 

A cmADE possui iluminagao eletrica, haven
do 120 ligag6es. E servida por agua cana

lizada, que abastece 130 prectios. 
A assist€mcia medico-sanitaria compreen

de 1 posto de saude, 1 farmacia, 1 medico e 
1 dentista. 

Os estabelecimentos varejistas (6) man
tern transag6es comerciais principalmente com 
a praga de Vit6ria. 

Ha 1 pensao e 2 agencias postais, sendo 
uma localizada no distrito de Aragatiba. A 
agencia telegrafica da estagao ferroviaria da 
Leopoldina serve tambem a populagao local. 

A igreja de Nussa Senhora da Ajuda e a 
Capela de Nossa Senhora de Belem foram re
centemente tombadas pelo Servigo do Patri
m6nio Hist6rico e Artistico Nacional. 

As manifestag6es populares mais signifi
cativas verificam-se com os festejos de 23 de 
julho, dia consagrado ao Municipio. Sao tam
bern concorridas as festas de Nossa Senhora 
da Conceigao, padroeira da comuna, a 8 de 
dezembro; a do Divino Espirito Santo e a de 
Sao Benedito. 

Funciona em Viana uma Agencia Munici
pal de Estatistica, 6rgao integrante do siste
ma estatistico brasileiro. 

FONTES 

A s informag6es estatisticas divulgadas nes
te trabalho foram, na maioria, compila

das e fornecidas pela Agencia Municipal de 
Estatistica de Viana e pelo Departamento Es
tadual de Estatistica do Espirito Santo. 
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Outras fontes 

A RQUivos de documentagao municipal da 
Diretoria de Documentagao e Divulgagao 

do CNE; "Enciclopedia dos Municipios Brasi
leiros"; Servi<;o Nacional de Recenseamento; 
Servi<;o de Estatistica da Produgao (Ministerio 
da Agricultural; Servi<;o de Estatistica da 
Educa<;ao e Cultura (Ministerio da Educagao 
e Cultural; Servigo de Estatistica Econ6mica 
e Financeira e Conselho Tecnico de Economia 
e Finangas (Ministerio da Fazendal ; Anuario 
Estatistico do Brasil, 1961; e Departamento 
Estadual de Estradas de Rodagem. 
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E STA publicaQaO jaz parte da serie de mo
nograjiaS municipais organizada pela 

Diretoria de Documenta~;ao e Divulgar;ao do 
Conselho Nacional de Estatistica. A nota in
trodut6ria, sabre aspectos da evoluqao hist6-
rica do Municipio, c.orresponde a uma tenta
tiva no sentido de sintetizar, com adequada 
sisternatiza~;ao, elementos esparsos em dife
rentes docurnentos. Ocorrem, em alguns casos. 
divergencias de opinicio , comuns ern assuntos 
dessa natureza, nao sendo raros .os equivocos 
e erros nas pr6prias jontes de pesquisa . Por 
isso, o CNE acolheria corn o rnaior interesse 
qualquer colaboraviio, especialrnente de histo
riadores e qe6gratos. 



lllGE - CONSELHO NACIONAL DE J>STATiSTICA 

Prcsidente: Jose J . de Sa Freire Alvim 

Srcretario-Geral: I.auro S~dr~ Viveiros de Castro 

COLECiiO DE MONOGRAFIAS 

(3.• se ri r) 

:!u~ - Cai~a•·a. 201 - Macae. 202 - Itaguai. 203 - An
tonio Prado. 204 - Cama~ari. 205 - Belo Horizonte. 
206 - Itubera. 207 - Minduri. 208 - Valen~a. 209 -
Humberto de Campos. 210 - Barreirinhas. 211 - Ja
paratuba. 212 - Canavieiras. 213 - Tupa. 214 - Pom
bal. 215 - Juciis. 216 - Mandaguari. 217 - Para; de 
Minas. 218 - N. s.a das Dores. 219 - Serra Negra. 220 
- Caucaia. 221 - Rio de Contas. 222 - ltaparica. 223 
- Sao Gabriel. 224 - Simao Dias. 225 - Recife. 226 -
Cacule. 227 - Paudalho. 228 - Palmeira dos indios. 
229 - Manacapuru. 230 - Barreiros. 231 - Curitiba. 
232 - Ouro Preto. 233 -=. PO'rto Alegre. - 234 Taperoa. 
235 - Guaruja. - 236 - Porto Nacional. 237 - Sahara. 
238 - Oliveira. 239 - Cataguases. 240 - Cambuquira. 
241 - Mogi das Cruzes. 242 - Caldas Novas. 243 -
Guarapuava. 244 - Canoinhas. 245 - Rio Grande. 246 

Leopoldina. 247 Mallet. 248 - Tupaciguara. 
249 - Guaxupe. 250 - Mutum. 251 - Viana, ES . 

A cabou-se de irnprimit·, no Servi~o Grdfico 
do IBGE, aos vinte dias do mes de junho de 
·mil nuvecen los e sessenta e do is. 




