
A base de dados do Projeto Imigrantes Espírito Santo foi  desenvolvida a
partir  do  cruzamento  de  informações  obtidas  principalmente  nos
documentos  sob  a  guarda  e  custódia  do  Arquivo  Público  do  Estado  do
Espírito Santo, tais como: relações de embarque de passageiros nos navios
e  desembarque  nos  portos  de  destino;  listas  de  entrada  e  saída  das
hospedarias;  passaportes;  matrículas  e  recenseamentos  das  colônias
agrícolas,  entre  outros  documentos,  além  das  listas  de  desembarque no
porto do Rio de Janeiro fornecidas em cópias de microfilmes pelo Arquivo
Nacional.  Outras  informações  foram  obtidas  ainda  em  publicações
reconhecidas  sobre  o  tema,  em  certidões,  documentos  e  fotografias
fornecidos pelos familiares e pesquisadores. Esse procedimento é realizado
sempre  que  novas  informações  são  localizadas  ou  enviadas  pelos
descendentes 

http://imigrantes.es.gov.br/ 

http://imigrantes.es.gov.br/


Como fazer a pesquisa ?

Na seção “1”a pesquisa é realizada apenas pelo sobrenome.

O sistema de busca permite que a  pesquisa seja realizada apenas com as letras iniciais.  Não é
necessário digitar o sobrenome completo. Exemplo sobrenome: FEDERICI

No campo Iniciais ao digitar “F”, por exemplo, o resultado da pesquisa no campo Familia oferece
todos os sobrenomes (de todas as nacionalidades) que se iniciam por essa letra e assim para todas as
letras do alfabeto. Desta forma, torna-se mais prático filtrar a lista completa e assim localizar com
mais precisão o sobrenome desejado. Se digitar “FE” será filtrado todos os nomes de família que se
iniciam por essas duas letras, e assim por diante.

Após localizado o sobrenome é só clicar em Pesquisar.



Na  seção  “2”  aparece  o  resultado  da  pesquisa  com  indicaçoes  dos  grupos  familiares que
encontram-se no Arquivo, com o nome do chefe, Pais de procedencia, nome do navio e ano de
chegada.

Na seção “3”, ao clicar no link “pesquisar” ao lado esquerdo do grupo familiar o site vai retornar o
elenco  dos  membros do  grupo  selecionado  com  indicaçao  do  nome  de  cada  um,  o  grau  de
parentesco, a idade e os nomes dos pais.

Mais uma vez, clicando no “pesquisar” ao lado do nome do imigrantes irà aparece uma imagem 

contendo todas as informaçoes referidas à pessoa:

Nr de registro

Sobrenome – Nome

Pais de procedencia

Regiao/Provincia/Cidade de procedenca

Data de chegada no Brasil

Destino


