
BOM JESUS DO ITABAPOANA 
 

 
Os primeiros desbravadores, oriundos de 

Minas Gerais, chegaram à região em 1842 e 
formaram a povoação de Campo Alegre que, mais 
tarde, devido à proximidade do Rio Itabapoana, 
passou a denominar-se Bom Jesus do Itabapoana. 
Fortes correntes populacionais foram atraídas pela 
perspectiva de explorar terras férteis, fazendo com 
que o governo criasse, em 1862, a freguesia de 
Bom Jesus do Itabapoana, nos limites de Campos, 

que posteriormente passou à jurisdição de Itaperuna. 
Em virtude do seu desenvolvimento, Bom Jesus do Itabapoana 

tornou-se ponta de trilho do ramal da Estrada de Ferro Leopoldina e 
centralizou a produção de grande zona cafeeira, cuja área de 
abrangência se estendia por vasta faixa capixaba. Além disso, o próprio 
Rio Itabapoana propiciava certa independência econômica local em 
relação à sede, Itaperuna, fator relevante para que a autonomia como 
município fosse alcançada em 1938. 

O sítio urbano ocupa o vale do Rio Itabapoana, ao longo da 
margem direita, com topografia relativamente movimentada. Com a 
erradicação do café e deslocamento da população rural para o núcleo, o 
processo de urbanização se acelerou e a área ocupada ultrapassou os 
limites do perímetro urbano legal, tanto em função da pressão 
demográfica, como em decorrência da falta de controle urbanístico 
adequado. 

A grande proximidade da sede municipal com a cidade de Bom 
Jesus do Norte caracteriza verdadeiro processo de conurbação. Na 
realidade, a cidade capixaba comporta-se como bairro de Bom Jesus do 
Itabapoana, função consolidada pela dependência socioeconômica da 
população em relação ao núcleo principal. 
 
Fonte: Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro 

 Secretaria Geral de Planejamento 
 Estudos Socioeconômicos dos Municípios do Rio de Janeiro 1997-2001 
 In www.cide.rj.gov.br/cidinho 
 Jornal A Voz do Vale 

 



 
 
 

 

 
 

 

Região de Governo – Noroeste Fluminense 
Legislação de Criação – Decreto Estadual nº 633 de 14/12/1938 
Instalação - 1/1/1939 
Aniversário – 15/8 
Distância da Capital - 251, 8 km 
Destaques* - Cine–Teatro Monte Líbano, Igreja Matriz do Bom Jesus, 
Capela do Monte Calvário, Casa do Padre Mello, Parque Interestadual 
Cachoeira da Fumaça e Cachoeira do Inferno, Encontro de Folias de Reis, 
Festa do Divino, Festa Agropecuária, Festa de Agosto, Encontro do 
Bonjesuense Ausente.  
 
*Inepac e Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Itabapoana 


