




Para envolver a comunidade umburatibense nas questões culturais, especificamente na 
valorização patrimonial, talvez o caminho para isso fosse chamar a atenção através da 
valorização de uma das  costumeira entre seu povo, que é a 
contação de histórias e causos. Em Umburatiba os acontecimentos rotineiros,  mesclam-se à 
sua oralidade na contação da sua própria história e muitas vezes se transforma em sua 
identidade cultural. Algumas dessas histórias, por exemplo, têm traços de humor e outras são 
quase inacreditáveis, além das fábulas populares e relatos de costumes e acontecimentos do dia 
a dia que são repetidamente contados geração após geração. Sendo assim, talvez de forma 
lúdica, sua inserção gradativa em projetos ou programas de educação patrimonial vai 
ganhando porquês na hora de se argumentar. 

Já a questão patrimonial, traduzida por exemplo em equipamentos culturais como construções 
físicas, monumentos, espaços naturais e outras do gênero, essas não têm um registro completo, 
nem políticas públicas ainda concretas, necessitando assim, de atenção educacional mais 
técnica na elaboração de materiais e propostas didaticamente palpáveis.

Sendo as suas histórias um dos seus maiores patrimônios, segue neste, alguns casos para serem 
catalogados nessa epopéia umburatibense.

formas de vivência cultural



O rio Itanhém, é também chamado de rio Alcobaça, inclusive, se fizermos uma pesquisa nos 
meios de comunicação como Internet, por exemplo, encontraremos registrado o rio Itanhém 
como Alcobaça. O Rio nasce próximo à  aldeia dos índios Machakali no município de Fronteira 
dos Vales, Estado de Minas Gerais e corre de oeste para leste atravessando a fronteira até a foz 
em Alcobaça na Bahia, explicando assim o porque do surgimento do seu segundo nome, onde 
deságua no Oceano Altântico.

O rio Itanhém atravessa os municípios de Umburatiba-MG, passa no território do município de 
Itanhém-BA, Medeiros Neto-BA, Teixeira de Freitas-BA, desaguando na Praia da Barra do 
Itanhém, em Alcobaça, também no Estado da Bahia. Seu principal afluentes é o Rio 
Itanhentinga, que fica na sua margem esquerda.

Os peixes mais frequentes de se encontrar no rio Itanhém são: cordata, traíra, piau, bagre e 
cascudo. Mas existem também alguns crustáceos como o pitu e o camarão. Nos últimos anos 
surgiu uma espécies predadora chamada de Bagre-africano que chegou na região 
artificialmente e é preocupação dos pescadores locais, pelo fato da sua poderosa capacidade de 
devorar alevinos e até outras espécies adultas. 

Seus principais afluentes são: Rio Umburanas com 55 km de extensão, o Rio Água Fria com 56 
km de extensão, o Córrego da Bandeira com 48km de extensão e o Rio Itanhentinga com 80km 
de extensão.

Ainda no território de Umburatiba, temos o Rio Pampã que deságua no rio Mucuri, fazendo 
parte dessa importante bacia.

Um dos patrimônios de muito valor para o umburatibense são seus causos e histórias. Por isso 
vamos mostrar neste, algumas dessas maravilhosas histórias.

Causos sobre os rios que banham a cidade e o distrito São Pedro, fazem parte de um vasto 
acervo oral do nosso povo.

Mergulhada em mistérios, cheio de nuances é a história da Mulher D’água que ganha destaque 
em outros casos onde o contador simplesmente muda seu nome ou, por não conhecê-la bem, 
não acredita que os fatos relatados por ele tenha sido protagonizados por ela, fazendo com que 
seus protagonistas ganhem  até versões masculinas. 
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Ihaninhê tyba – A Mulher d'água

A Mulher D'água é um fenômeno que ocorre ao longo do Rio Itanhém, é um encantamento, uma 
fábula, um mito que remonta aos primeiros povos indígenas na região do Vale do Mucuri.

Apesar do rio Mucuri ser o principal rio da região, e ter certa ligação com a Ihaninhê tyba 
(Mulher D'água), é no rio Itanhém (alcobaça) que ela se manifesta com mais frequência.

De origem indígena, o mito está pulverizado em fábulas, causos e amealhada dentro de histórias 
reais, criando uma miscelânea, confundindo até mesmo aqueles que vivenciaram fatos curiosos 
que poderia coadunar com a legítima constatação da existência deste ser encantado que vive no 
rio Itanhém e que, talvez, faz da sua existência uma linha de defesa em preservação deste 
importante rio.

Nos últimos 80 anos alguns pescadores e ribeirinhos começaram a entender e correlacionar as 
minúcias entre os fatos ocorridos, fazendo uma ligação que leva a um perfeito croqui de 
personificação e anime deste multifacetado ser.

Ainda não dá para datar o momento exato do nascimento dessa fábula, e nem os motivos claros 
pelo qual o universo a fez surgir; sabe-se apenas que muitos nomes são atribuídos a ela. A pedra 
encantada que salta de uma montanha para a outra exatamente no encontro das águas do rio 
Itanhém e do rio Umburanas, é só mais um fato com todas as características de traquinagem 
desta serelepe aparição. As águas do rio Umburana e o rio Itanhém se encontram exatamente no 
coração da cidade de Umburatiba-MG e é nas noites de lua nova que, as montanhas cortadas por 
esses dois irmãos d’água, são iluminadas por um feixe de luz que desafia os olhos de qualquer 
um que tente entender tal fenômeno. Fica lá, às claras, como um candeeiro empapuçado de 
querosene, sem cerimônia e na presença de qualquer pessoa, sem truques. A luz aparece no 
meio da montanha e salta em um vão de quase 400 metros e desaparece no seio da outra 
montanha que fica do outro lado do rio em terras da Bahia e vice versa, num bailar quase 
inacreditável d . Um acontecimento totalmente mágico sem edição em aplicativos 
de celulares ou efeito especial em softwere de edição de imagem, é tudo ao vivo.

Alguns chamam esse fenômeno de Cabedal, que poderia ser um sinal da existência de uma 
grande quantidade de pedras preciosas guardadas ali nas redondezas pela Mulher D’Água, bem 
debaixo da terra entre os dois pequenos morros, onde o rio Umburanas passa e vai encontrar 
alguns metros abaixo com o rio Itanhém, pouco acima de uma área de lazer, que chamamos de 
lajedão.

e lamparinas



Esses fenômenos data de tempos em que os povos fincavam pé nesses rincões, onde os 
comercinhos, ou seja, as vilas e pequenas aglomerações formadas por algumas poucas famílias 
figuravam consistência de identidade própria e fluxo de negócios, tendo capacidade para 
acompanhar e suprir o ritmo habitacional resultante das pequenas cidades em todo o Vale.

Apesar das tecnologias e acessos a meios de comunicação, há ainda um vácuo literário no 
tocante ao registro das culturas e costumes específicos de parte do Vale do Mucuri. Tendo 
Teófilo Otoni como referência, um exemplo e marco histórico no desenvolvimento da região, as 
cidades descendentes, por assim dizer, não tiveram o mesmo cuidado de deixar nas linhas da 
literatura, mais do que a carta magna da sua emancipação salpicadas com algumas raras datas e 
meia linha da sua história. É preciso salientar que a história de um povo é mais do que a data da 
emancipação da cidade onde nasceu ou a data que se comemora o aniversário de cada uma 
delas.

As rudimentares relações, influências culturais e modos de comportamento social que com o 
tempo sofre transformações e aprimoramentos dentro da sua antropologia lógica, faz de cada 
cidadezinha do Vale do Mucuri um mundo a parte. Tão simples que causa inquietude aos ‘de 
fora’ e curiosidade em saber o porquê de algumas delas não se tornarem um pouco mais 
desenvolvidas.

Fica então, apenas um suposto motivo traduzido em passos lentos, apesar do universo ao redor 
beber de águas ávidas pelo desenvolvimento acelerado. O contentamento com o que cada uma 
se traduz e se identifica, talvez seja o resultado desse mecanismo antropológico onde entende-
se que uma comunidade deve forjar na sua vivência, seus parâmetros totalmente destintos aos 
de uma grande aglomeração, onde a conotação de paz, aconchego, família, amizades e trabalho, 
estão desprovidos do sentido e da ideia do corre-corre dos grandes centros. Com as novas 
tecnologias e um olhar mais atento é possível perceber a modernização dos rincões em suas 
estruturas e instituições organizacionais, mas percebe-se com mais facilidade que apesar disso, 
e do tempo, os costumes ainda são carregados de tradicionalismo. O rio Itanhém, assina 
embaixo e serve de testemunha para essa vagareza produtiva e gostosa das terras de cá.



Não se enganem, os braços das tecnologias já aportaram por essas terras, e talvez seja por isso 
que a Mulher D’água tem tido um descanso merecido por parte dos ataques diretos dos jovens 
ao meio donde ela vive. Talvez por estarem mergulhados nos seus aplicativos, redes sociais e 
mundo virtual de toda a sorte, parecem desinteressados, por exemplo, em tomar os longos 
banhos no rio, e darem  saltos dos galhos da ingazeira, com mergulhos quase suicidas nas águas 
claras do rio Umburana e do Itanhém. Se ocupando tanto assim com seus apetrechos, nem sobra 
tempo para depredar as margens do rio, digo isso porque, quando criança, presenciei muitos 
moleques cortando arbustos para fazer estilingue, bodoques, cabo de espingardas chumbeira, 
tudo para caçar pássaros, entre outras infelizes intervenções.

Por outro lado, o consumismo e o uso de produtos industrializados e produzidos com as mais 
diversas embalagens tóxicas, está tirando o sono da Mulher D’Água, pois a poluição é tão 
prejudicial quanto o assoreamento gritante às margens do rio causados pela derrubada da mata 
ciliar.

O lixo despejado nos nossos escassos rios é de um volume assustador, de tal forma que até 
mesmo a pesca de pequenos peixes já não é mais como antigamente.

Os gadjet’s e ferramentas com tecnologias digitais, substituíram as bóias feitas com câmaras de 
ar dos pneus de automóveis, com as quais descíamos os Itanhém e Umburana quilômetros rios 
abaixo. Essas ferramentas não estão causando nos jovens o interesse de buscar fórmulas para 
proteção de nosso bem mais sagrado, que são as nossas tão preciosas águas, tão pouco está o 
capacitando para defender toda a nossa cultura que envolve histórias e mitos que fazem parte do 
imaginário cujo tema norteia os nossos rios.



Há inúmeros relatos de manifestações ocorridas às margens do rio, testemunhado não só por 
pescadores mas por todos os moradores que conhecem e têm acesso ao rio Itanhém. Sons de 
tarrafas sendo atiradas no meio do rio é um dos causos. Os pescadores escutam tal som e 
somente alguns poucos têm coragem de sair para saber quem está pescando no arrabalde, e não 
encontram ninguém no local de onde supostamente vem aquele som. Com arrepios que vai da 
nuca ao calcanhar, muitos abandonam seus postos de pescaria por conta da assombração.

O som da tarrafa é muito nítido, cai tão aberta que até dá para imaginar o formato da saia de uma 
linda morena a dançar no meio do salão, fazendo chuáááá! ... ficando cada vez mais longe na 
medida que o pescador aproxima. Alguns poucos ainda tentam desvendar o ocorrido, mas o 
que levam pra casa é apenas mais um mistério das águas do Itanhém.

Noutro dia, o meu pai, José Coimbra, estava na sua rotineira pescaria esportiva, quando ouviu 
pessoas do outro lado do rio, era um murmurinho e ele não conseguia entender uma só palavra, 
mas estava claro que aquelas pessoas a conversar, se encontravam a alguns metros rio acima. 
Era breu quase total, os galhos de árvores e capim às margens ali perto ainda dava pra ver, 
porém, um pouco turvo. Sons de passos aproximavam-se cada vez mais, mas as vozes 
continuavam ao longe, de repente, um vulto claro, parecia um vestido esvoaçante, caiu de cima 
de uma árvore que se encontrava à sua direita e mergulhou poucos metros distante da margem 
do rio, diante dos seus olhos. Pensou logo se tratar de uma mulher que se atirou no rio, todavia, 
ao cair na água de uma altura considerável, nenhum som de água se ouviu, nenhum respingo 
subiu.

Meu pai, diante daquele inusitado acontecimento, esperou mais alguns segundos, depois, 
minutos se passaram e ninguém saiu para respirar; um silêncio absoluto rasgou a sua alma, o 
coração a tamborear, a vara do anzol aos sacolejos nas mãos, não deu outra, meu velho pai, zaz! 
arrumou seus pertences e ‘‘perna-pra-que-ti-quero’’. Depois disso, só voltou ao mesmo lugar 
para pescar durante o dia e com um amigo de companhia.

Este foi um fato verídico e a prova das peripécias das Mulher D’Água.



Por estarmos falando de pescarias, rios, causos de assombração e mitos, você pode já estar se 
prevenindo e se armando em desconfianças, achando que tudo aqui é mentira, mas já adianto 
que não é.

Certa feita, o meu pai convidou um amigo para pescar lá pras bandas de Binô, proprietário de 
uma terra às margens do rio Itanhém, e levou meu irmão Francis Pierri, que chamamos de Tatu, 
ele tem este apelido porque quando pequeno, ficava fazendo sons com o nariz como os tatus.

Preocupado com a segurança de Tatu que, tinha em torno de sete anos, o meu pai segurou em 
seu braço para que atravessassem o rio com segurança, alí tinha muito lajedo e lôdo 
escorregadio, mas Tatu, como era muito traquina, querendo se mostrar preparado pra estar ali,  
disse ao meu pai: _ Não precisa segurar em meu braço não ‘Painho’ eu consigo atravessar 
sozinho.

O rio naquele local era formado por uma correnteza forte e continha muitas pedras. Por força do 
atrito das águas durante milhares de anos, formaram-se ali o que chamamos de locas que 
atravessava vários metros por dentro das pedras, há ainda, locas que encontram uma com as 
outras por baixo das águas, como um labirinto de pequenas cavernas subaquáticas.

Bem, Tatu então, nos primeiros passos que deu escorregou e caiu, afundando dentro de uma 
dessas locas, para o total desespero do meu pai. Na tentativa de salvá-lo o meu pai saltou em sua 
direção mas não conseguiu alcançá-lo e só assistiu a pedra e as águas o engolir por completo.

Naquele buraco onde a água entrava com toda força, não cabia um adulto, então, o meu pai 
correu para cima da pedra em direção à vazão da água um pouco abaixo e por intermináveis 
segundo não o via passar, foram segundos desesperadores. O amigo do meu pai estava há cerca 
de 10 a 15 metros abaixo, deitou sobre a pedra e deixou s pernas dentro da água quando sentiu 
algo bater em suas pernas por baixo da água e agarrá-las, era Tatu, mais que depressa o 
levantaram e o levaram para fora da água e ele estava com os olhos arregalados. Meu pai deu um 
grito de alívio e o amigo dele disse: Ele está bem, ele está bem!. Meu pai se aproximou e deu-lhe 
um abraço, foi quando ele olhou nos olhos do meu pai e disse: Eu não bebi nem mesmo um 
golinho de água meu painho. Fim.



Nem só de boa pescaria é feito a relação entre o rio e os moradores ribeirinhos. Muitas histórias 
tristes de afogamento também acontecem.

Todos aqueles que morrem afogados no rio Itanhém precisam ser encontrados e enterrados o 
mais depressa possível, mais rápido até do que aqueles que têm uma morte acometida por outros 
motivos. A alma do afogado, por ser mais leve do que o corpo, é claro, desprende-se do seu dono 
e pode ser levada rio abaixo. Se demorarem a achar o corpo ou o enterro demorar muito a ser 
realizado a alma pode cair na foz do alcobaça, entrar mar a dentro e jamais ser encontrada na 
imensidão do atlântico. A alma normalmente fica perto do corpo e sai dali apenas  
quando é chamada, mas a Mulher D’Água, com sua beleza inebriante e astúcia, pode distrair a 
pobre alma e a correnteza empurrá-la rio abaixo.

Uma das funções da alma do afogado é ajudar na localização do corpo que outrora fora seu. Cá 
do lado dos vivos, alguém pega um pires, coloca uma pequena vela dentro e o joga com bastante 
força para escorregar no leito do rio e saltitar no espelho d’água, se o pires passar por sobre a 
localização do corpo, a alma faz com que ele afunde bem depressa, indicando onde aquele corpo 
está, se o pires afundar devagar é porque não foi a alma quem o puxou para baixo.

Se a alma for levada pela Mulher D’Água dá para saber observando as mãos do defunto. Se tiver 
pedaços de capim entre os seus dedos, é porque foi a Mulher D’Água que deixou seus longos 
cabelos ao alcance daquela pessoa, e numa tentativa de agarrá-los para se salvar, afoito, o pobre 
desgraçado acaba agarrando-se ao capim à beira do rio que normalmente é frágil e quebra, 
ficando pequenos pedaços nas suas mãos.

A expressão: ‘‘Água não tem cabelo’’ não é de tudo uma verdade, pois a Mulher D’Água usa 
seus longos cabelos tanto para levar as almas como para salvá-las, inclusive para salvar alguns 
pescadores que, por ironia do destino podem ficar presos a pedaços de troncos ou galhos no 
fundo do rio enquanto tentam desenganchar seus anzóis ou tarrafas e ela por muitas vezes os 
salva. Algumas pessoas entram no rio apenas para tomar um banho refrescante e acabam se 
descuidando causando riscos de um eminente afogamento. Há muitos relatos de que a água 
jogou as pessoas para a margem do rio, sem saber esses que, foi a Mulher D’Água com a sua 
poderosa cabeleira quem mudou a correnteza somente para salvar aquela alma de um 
afogamento fatal.

Há muito ainda para descobrir e contar sobre a Mulher D’Água, suas histórias são quase 
infinitas, pois desde que o mundo é mundo ela anda por essas bandas de cá. Sabe-se que depois 
da foz do alcobaça, a história é outra, naquelas águas

após o enterro

 salgadas não se bole, porque é território 
das sereias.
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