
ITAPERUNA 
 

A região de Itaperuna foi utilizada, antes do 
século XIX, apenas por bandeirantes e aventureiros que 
demandavam a baixada pelos afluentes da margem 
esquerda do Rio Paraíba do Sul. Por volta de 1830, 
entretanto, instalou-se na área o desbravador José 
Lanes Brandão, com iniciativas que passaram a atrair 
população para o núcleo pioneiro do futuro município. 

A atividade econômica inicialmente predominante 
foi a criação de gado, que se desenvolveu em fazendas 

de grandes extensões, mas, a partir do final do século XIX, com o advento da 
economia cafeeira, a colonização se efetuou de forma rápida e uniforme. 

A povoação foi elevada à categoria de vila em 1887, com a denominação 
de São José do Avaí, favorecida pela posição geográfica de maior 
acessibilidade a Campos, reforçada posteriormente pela ligação ferroviária. A 
área experimentou crescimento regional, concomitante à ampliação de sua 
importância administrativa, e, em 1889, foi elevada à categoria de cidade, com 
o nome de Itaperuna. 

O desenvolvimento da economia cafeeira na área foi responsável pela 
concentração de atividades comerciais e de serviços na cidade de Itaperuna, 
que passou a desempenhar funções de centro sub-regional do Norte 
Fluminense. O declínio da atividade cafeeira fez com que a região passasse a 
sofrer fortes efeitos regressivos. A pecuária de corte voltou-se, então, para o 
abastecimento dos grandes matadouros e frigoríficos, desenvolvendo-se 
posteriormente a produção leiteira, estimulada pela presença da fábrica de 
leite em pó Glória na sede municipal. 

A área municipal atualmente não abrange a mesma base territorial da 
época da criação, que se estendia aos atuais municípios de Laje do Muriaé, 
Natividade e Porciúncula, porém, sua importância permanece na região. 

A cidade teve o núcleo inicial em torno da estrada de ferro, à margem 
esquerda do Rio Muriaé. Hoje, ambos os lados do rio estão ocupados pela 
malha urbana. 
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Região de Governo – Noroeste Fluminense 
Instalação - 4/7/1889 
Aniversário – 10/5 
Distância da Capital – 232,6 km 
Destaques* – Igreja Matriz de São José do Avahy; Festa de Nossa 
Senhora da Soledade com Procissão de carros de boi em Raposo. 
*Prefeitura Municipal de Itaperuna 


