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Apresentação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O SEBRAE/ES em parceria com a SEDETUR- 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 
Turístico do Espírito Santo e BANDES - 
Banco de Desenvolvimento do Espírito 
Santo, apresenta  um trabalho cuja principal 
finalidade consiste em conhecer e organizar 
as potencialidades turísticas dos municípios 
do Espírito Santo. O presente relatório 
abordado especifica as potencialidades do 
município de Afonso Cláudio.  Outros 47 
municípios capixabas também foram 
contemplados com estudos desta natureza, 
produzidos ao longo do ano de 2004. O 
Inventário da Oferta Turística será a 
metodologia usada para registrar o conjunto 
de atrativos equipamentos, serviços e infra-
estrutura disponíveis em cada núcleo, a fim 
de otimizar os atrativos naturais e culturais 
como produto turístico, obedecendo às 
características originais e a capacidade de 
ocupação destes núcleos. 
 
A pesquisa deste trabalho foi realizada pelo 
Instituto de Pesquisa Flex Consult e teve o 
auxílio das prefeituras dos municípios 
pesquisados, buscando com isto fornecer 
uma radiografia de sua infra-estrutura 
turística. 
 
Durante décadas, no Espírito Santo, o 
turismo foi visto meramente como atividade 

de lazer e festa, não sendo enxergado como 
uma atividade econômica, que necessitava 
de infra-estrutura e  mão-de-obra 
especializada, esquecendo-se que esta é a 
atividade econômica que mais cresce no 
mundo. Como em todo o País, o Estado do 
Espírito Santo está despertando para o 
turismo planejado, sustentável e 
profissional, fomentando grandes recursos 
sob a forma de estruturas hoteleiras, 
agências, restaurantes, transportes, centros 
de lazer, parques temáticos, museus, 
aeroportos e outros. Esses, por sua vez, 
dependem de mão-de-obra qualificada e 
geram um número expressivo de empregos 
diretos e indiretos.  
 
Hoje, o estado tem dado maior atenção ao 
turismo, buscando uma melhor organização 
de seus atrativos, temos, valorizando as 
origens culturais e os diferenciais históricos 
e geográficos, tendo como objetivo final a  
consolidação do Espírito Santo como destino 
turístico.  
 
Para isso, é necessário conhecer e 
quantificar nossos potenciais e o Inventário 
da Oferta Turística é o instrumento ideal no 
processo de desenvolvimento turístico.  
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1 � Objetivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Inventário da Oferta Turística será 

estruturado a fim de servir como fonte 

para: 

 

·identificar características e fatores que 

determinam as motivações de viagem; 

·dimensionar a oferta de serviços 

equipamentos e infra-estrutura 

disponíveis, para o processo de 

ocupação turística do território; 

·diagnosticar deficiências e pontos 

críticos entre a oferta e a demanda 

turística existente; 

·permitir a previsão do comportamento 

do mercado em função da análise de 

tendências; 

·direcionar os programas de ação para o 

planejamento estratégico do 

desenvolvimento do setor; 

·analisar o efeito multiplicador do 

turismo no cenário econômico do 

município; 

·organizar o setor de turismo na 

estrutura administrativa do setor 

público; 

·hierarquizar e priorizar os atrativos e 

conjuntos existentes para sua utilização 

otimizada e ordenada; 

·servir como fonte de pesquisa e 

consulta aos empresários, aos 

estudantes e à comunidade em geral, 

interessados na atividade turística do 

município. 
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2 � Metodologia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Inventário da Oferta Turística dos 
municípios do Estado do Espírito Santo é 
uma iniciativa do Sebrae/ES de levantar 
informações e de organizar os arranjos 
produtivos locais. 
O município de Afonso Cláudio foi 
selecionado pelo SEBRAE/ES para ser 
inventariado turisticamente de acordo com 
uma metodologia de classificação da 
EMBRATUR,  que caracteriza os municípios 
brasileiros que apresentam uma oferta 
turística, ou ainda, um potencial turístico.  
Toda a parte operacional da pesquisa, desde 
o levantamento das informações à 
elaboração do documento final, foi 
executada pelo Instituto de Pesquisa Flex 
Consult e validadas pelo SEBRAE/ES. 
As informações do município foram 
coletadas em diversos órgãos competentes, 
de acordo com cada assunto, IBGE, DEE, 
IPES, IDAF, IBAMA, IEMA, Prefeitura e 
outros órgãos do município. Foram 
solicitadas ainda algumas informações em 
empresas concessionárias de serviço público, 
como CESAN, ESCELSA e TELEMAR, com o 
intuito de levantar dados da infra-estrutura 
do município. 
O levantamento das informações sobre os 
atrativos, equipamentos e infra-estrutura 
turísticas do município foram pesquisados 
�in loco�. 
A análise, tabulação, formatação, correção, 
redação e elaboração do documento final 
foram realizadas por pesquisadores e 
coordenação técnica da Flex Consult e 
validadas pelo SEBRAE/ES. Os formulários 
de pesquisa, utilizados para o levantamento 

das informações seguem o conteúdo do 
�Inventário da Oferta Turística � Metodologia 
� Brasília: ministério do Turismo, 2003� de 
autoria do próprio Ministério do Turismo. 
O inventário classifica a pesquisa em três 
grupos: Atrativos Turísticos, Serviços e 
Equipamentos Turísticos e Infra-estrutura de 
Apoio ao Turismo. Cada grupo subdivide-se 
em: Tipos e Subtipos. 
As áreas inventariadas em cada município 
serão as áreas de interesse turístico, desta 
forma, foi realizado junto à Secretaria 
Municipal de Turismo, um zoneamento para 
definição destas áreas, conforme a seguir: 

 
 

1. Sede,  
2. Serra Pelada,  
3. Ibicaba,  
4. Pontões,  
5. Piracema,  
6. Fazenda Guandu,  
7. São Francisco. 
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3 � Introdução ao Município. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

O município de Afonso Cláudio está em uma  

região onde a natureza foi prodigiosa, desde 

a formação do solo, a composição da fauna e 

especialmente da flora, além da abundância 

dos recursos hídricos, o que garante a 

Agricultura e revela a beleza inigualável do 

local. 

 

O principal ícone desta região, Afonso 

Cláudio  está graciosamente localizado é 

sem dúvida a Pedra dos Três Pontões. 

 

Afonso Cláudio vive num contesto 

tipicamente rural, a economia se baseia na 

agropecuária ou nas pequenas atividades 

caseiras como, agroindústrias e produção de 

artesanato.  

 

Esse cotidiano agrega valores ao imenso 

poder de atratividade turística das 

comunidades do município. 

 

Em meio a essa ruralidade encontramos 

serviços de qualidade tais como 

hospedagem, alimentação, lazer e 

entretenimento e outros serviços e 

equipamentos que bem trabalhados, podem 

ser úteis a turistas, visitantes e à 

comunidade local. 

 

O Agroturismo, o Ecoturismo e o Turismo de 

Aventura, desenvolvidos de forma planejada 

e sustentável podem promover uma melhor 

qualidade de vida à comunidade, uma 

melhor utilização do patrimônio natural e 

aos turistas, um destino turístico 

inesquecível. 
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ATRATIVOS TURÍSTICOS 
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4 � Atrativos Naturais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 � ATRATIVOS NATURAIS 
 
4.1.1 � Montanhas. 
 
4.1.1.1 � Picos/Cumes. 
 
Nome do atrativo:  
Pedra da Concha 
 
Localização: Empoçado. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Empoçado. 
 
Distância da localidade mais próxima: 4km 
 
Distância da Sede do município: 4Km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado 
de conservação, não sinalizado e não 
adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: sair da 
Sede em direção a Cachoeiro, do km 18 ou 
da Propriedade do Davi. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
contratado, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
  
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada 

definida. 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, visitas não guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não 
há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer, 
contemplação e práticas de esportes radicais. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: o atrativo dispõe de 
estrutura para a prática de tirolesa (com 50m 
de comprimento e 25m de altura), podendo 
praticar também rapel. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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Nome do atrativo:  
Pedra do Frade Solitário. 
 
Localização:  Empoçado. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Empoçado. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
4km. 
 
Distância da Sede do município: 6Km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado 
de conservação, não sinalizado e não 
adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: sair da 
Sede em direção a Cachoeiro do km 18 ou da 
Propriedade do Davi. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
contratado, em bom estado e não adaptado.   
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
  
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada 
definida. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, visitas não guiadas, acesso gratuito 

e sem autorização. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer, 
contemplação e praticas de esportes radicais. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo:  atrativo geográfico 
de destaque na região. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Pedra do Cabrito. 
 
Localização: Empoçado/ Arrependido. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Empoçado. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
4km. 
 

Distância da Sede do município: 7Km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado 
de conservação, não sinalizado e não 
adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: sair da 
Sede em direção a Cachoeiro do km 18 ou da 
Propriedade do Davi. Seguir em direção à 
localidade de Empoçado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
contratado, em bom estado e não adaptado.   
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, visitas não guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não 
há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer, 
contemplação e práticas de esportes radicais. 
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Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: atrativo geográfico 
de destaque na região. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Pedra da Lajinha. 
 
Localização: Lajinha. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Lajinha.  
 
Distância da localidade mais próxima: 3 
km. 
 
Distância da Sede do município: 8Km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado 
de conservação, não sinalizado e não 
adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: sair da 
Sede em direção à Lajinha. Pedir informações 
no povoado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 

contratado, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, visitas não guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer, 
contemplação e práticas de esportes radicais. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 

 
 
Descrição do atrativo: o atrativo dispõe de 
equipamento para a prática de tiroleza  
(com 120m de comprimento e 90m de 
altura), podendo praticar também rapel e vôo 
livre, por possuir uma rampa natural. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Pedra Tubarão da Lagoa. 
 
Localização: Serra Pelada. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Serra Pelada. 
 
Distância da localidade mais próxima: 4km. 
 
Distância da Sede do município: 11Km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado 
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de conservação, não sinalizado e não 
adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: sair da 
Sede em direção a Cachoeiro do km 18 ou da 
Propriedade do Davi. Seguir em direção ao 
atrativo. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
contratado, em bom estado e não adaptado.   
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada 
definida. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, visitas não guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo:  
o atrativo não dispõe de infra-estrutura de 
apoio. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer, 
contemplação e práticas de esportes radicais. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 

 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: formação geográfica 
de grande destaque na região. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Pedra das Três Meninas. 
 
Localização: Serra Pelada. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Serra Pelada. 
 
Distância da localidade mais próxima:  
9km. 
 
Distância da Sede do município: 12Km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado 
de conservação, não sinalizado e não 
adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: através da 
ES-484, que leva para Serra Pelada e 
Biquinha. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 

contratado, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
  
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada 
definida. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, visitas não guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não 
há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer, 
contemplação e prática de esportes radicais. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: atrativo geográfico 
de destaque na região. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
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Nome do atrativo:  
Pico dos Três Pontões. 
 
Localização: Sede. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 8km. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário parcialmente 
pavimentado, em bom estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: entrada à 
margem direita da Rodovia Estadual 
Florentino Ávidos. 
 
 

 
Transporte  para o atrativo: rodoviário 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado.   
 
Legislação de proteção ao atrativo: CEC - 
Resolução 01/99 � Processo 030/94. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada 
definida. 
 
Visitação: diariamente, com visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 

 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação e atividades esportivas como 
rapel, vôo livre e escalada. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional, e outros estados e de 
outros países. Fluxo de visitação constante. 
 
Descrição do atrativo:  possui 1300m de 
altitude. Símbolo do Município de Afonso 
Cláudio, o Pico ou Pedra dos Três Pontões 
compõe um cenário de rara beleza para os 
turistas. A formação rochosa pode ser vista a 
quilômetros de distância.  
 
Devido à geografia do terreno e do próprio 
pico, se consegue chegar até sua 
extremidade, a mata que o rodeia pode ser 
explorada pelos visitantes. O nome foi dado 
devido ao formato do conjunto que apresenta 
três pontas com fendas enormes e profundas 
no alto. 
 
Este Pico tem uma rampa natural para vôo 
livre e além de estar preparado para a prática 
do rapel e escaladas. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
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4.1.2 � Hidrografia 
 
4.1.2.1 - Rios 
 
Nome do atrativo:  
Rio do Peixe. 
 
Localização: Distrito de Piracema. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Distrito de Piracema. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
6km. 
 
Distância da Sede do município: 6km. 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado e 
não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: na estrada 
que liga Afonso Cláudio ao Distrito de 
Piracema. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado.   
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada 

definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
restaurantes, pesque e pague, quadra de 
areia e brinquedos para crianças. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação da natureza e banho de rio.  
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: rio de águas calmas 
em um cenário de águas batidas e 
espumantes. O Rio do Peixe aparece bastante 
encachoeirado na área urbana de Afonso 
Cláudio, principalmente as margens do Hotel 
Três Pontões, situado no Bairro Campo 21, 
atravessando ainda a Pousada das 
Cachoeiras, onde forma ali uma pequena 
cachoeira de águas volumosas na Avenida 
José Correia de Oliveira no Bairro Leni Alves 
de Lima. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco 

 
 

 
 
 
 
4.1.3 - Quedas D�água. 
 
4.1.3.1 - Cachoeira. 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira do Rancho. 
 
Localização: Bairro Leni Alves de Lima. Sede. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede.  
 
Distância da Sede do município: 2Km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado 
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de conservação, não sinalizado e não 
adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: dirigir-se  
em direção ao bairro Leni Alves de Lima. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, visitas não guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer, 
banho e contemplação. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 

Descrição do atrativo: cachoeira com 
águas límpidas, propensa a banho, ladeada 
por remanesceste de Mata Atlântica. O local 
remete tranqüilidade e propicia a prática de 
esportes radicais, como rapel.   
 
Referências/Documentos consultados: 
In loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira do Carnieli. 
 
Localização: Bairro da Grama. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede.  
 
Distância da localidade mais próxima: Sede.  
 
Distância da Sede do município: 3Km. 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado 
de conservação, não sinalizado e não 
adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: dirigir-se  
em direção ao Bairro da Grama. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 

Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, visitas não guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer, 
banho e contemplação. 
 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: o atrativo tem águas 
límpidas, boas para banho. Oferece áreas 
com sombra e propicia a prática de esportes 
radicais, como rapel.   
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira Eco�Estação.  
 
Localização: Rio do Peixe. 
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Localidades mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: 8Km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado 
de conservação, não sinalizado e não 
adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: dirigir-se  
em direção a localidade de Rio do Peixe. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
  
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada 
definida. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, visitas não guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 

Equipamentos e serviços no atrativo: 
camping, pequena tirolesa, rapel e pesca. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer, 
banho e contemplação. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: a cachoeira oferece 
área boa para camping e propicia a prática de 
esportes radicais, como rapel e uma pequena 
tirolesa. Pode-se pescar e tomar banho em 
suas águas.   
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira Exótica.  
 
Localização: Distrito de Pontões. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Fazenda Guandu.  
 
Distância da localidade mais próxima: 
 2km. 
 
Distância da Sede do município: 9Km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 

parcialmente pavimentado, em bom estado 
de conservação, não sinalizado e não 
adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: saindo da 
Sede, dirigir-se  em direção ao Distrito de 
Pontões. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado. 
  
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, visitas não guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização. 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer, 
banho e contemplação. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
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Descrição do atrativo: esta cachoeira está 
localizada em uma região de bela paisagem, 
com remanescentes de Mata Atlântica. Suas 
águas são límpidas e permitem o banho. 
Propicia a prática de esportes radicais, como 
rapel.   
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira do Édem.  
 
Localização: Bom Fim. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: São 
Vicente do Firme. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
5km. 
 
Distância da Sede do município: 16Km. 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado 
de conservação, não sinalizado e não 
adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: saindo da 
Sede, dirigir-se à localidade de São Vicente 
do Firme. Pedir informação na localidade. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
contratado, em bom estado e não adaptado. 
  

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
  
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, visitas não guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer, 
banho e contemplação. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
Descrição do atrativo: cachoeira em local 
quase intocado, com águas límpidas. 
Apresenta remanescentes de Mata Atlântica, 
e propicia a prática de esportes radicais, 
como rapel.   
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  

Cachoeira Sr. Davi.  
 
Localização: Distrito de São Francisco. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Ibicaba. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
4km. 
 
Distância da Sede do município: 18Km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado 
de conservação, não sinalizado e não 
adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: saindo da 
Sede, seguir em direção ao Distrito de São 
Francisco. Pedir informações na localidade. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
contratado, em bom estado e não adaptado. 
  
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada 
definida. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, visitas não guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
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Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não 
há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer, 
banho e contemplação. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: cachoeira com 
águas boas para banho, ladeada por 
remanesceste de Mata Atlântica. Um local 
que remete à tranqüilidade e propicia a 
prática de esportes radicais, como rapel.   
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira Radical.  
 
Localização: Distrito de Pontões. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Serra Pelada. 
 
Distância da localidade mais próxima: 3km. 
 

Distância da Sede do município: 16Km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado 
de conservação, não sinalizado e não 
adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir no 
sentido Afonso  Cláudio x BR 262. No  km 12 
entrar à esquerda. Em Pontões, solicitar 
informações no povoado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
contratado, em bom estado e não adaptado. 
  
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
  
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, visitas não guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer, 
banho e contemplação. 
 
Integra roteiros turísticos 

comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: no caminho para 
esta cachoeira e possível visualizar o formato 
das pedras que formam a paisagem, de rara 
beleza.  É propensa para banho e ladeada por 
remanesceste de Mata Atlântica. Há 
possibilidade para a prática de esportes 
radicais, como rapel.   
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira de Pontões.  
 
Localização: Distrito de Pontões. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Serra Pelada.  
 
Distância da localidade mais próxima: 
3km. 
Distância da Sede do município: 16Km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado 
de conservação, não sinalizado e não 
adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir no 
sentido Afonso  Cláudio x BR 262. No  km 12 
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entrar à esquerda. Em Pontões, solicitar 
informações no povoado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
contratado, em bom estado e não adaptado. 
  
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, visitas não guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não 
há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer, 
banho e contemplação. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: cachoeira com 
águas límpidas e paisagem quase intocada, 

propensa a banho e com áreas de sombra em 
meio às matas nativas. Propicia a prática de 
esportes radicais, como rapel.   
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira Tubarão da Lagoa.  
 
Localização: Distrito de Serra Pelada. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Distrito de Pontões. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Centro.  
 
Distância da Sede do município: 17Km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado 
de conservação, não sinalizado e não 
adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: no sentido 
Sede x Serra Pelada, seguir pelo km 16. Pedir 
maiores informações no povoado. 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
contratado, em bom estado e não adaptado.  
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 

 
Entrada do atrativo: não há entrada 
definida. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, visitas não guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não 
há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer, 
banho e contemplação. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: localizada na região 
de Pontões, onde os aspectos da paisagem 
impressionam. Apresenta águas límpidas, 
ideais para banho, com remanesceste de 
Mata Atlântica. Propicia a prática de esportes 
radicais, como rapel.   
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
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Nome do atrativo:  
Cachoeira Fazenda Guandu.  
 
Localização: Fazenda Guandu. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Fazenda Guandu. 
 
Distância da localidade mais próxima:    
1km. 
 
Distância da Sede do município: 18Km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado 
de conservação, não sinalizado e não 
adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguir em 
direção à Afonso Cláudio. Chegando em 
Afonso Cláudio, no km 23, tomar o acesso à 
Fazenda Guandu. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
contratado, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
  
Estado de conservação: bom. 
Entrada do atrativo: não há entrada 
definida. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, visitas não guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização. 

 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não 
há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer, 
banho e contemplação. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: a cachoeira 
apresenta condições ideais para banho, com 
águas límpidas. Nas proximidades há 
remanescentes de Mata Atlântica local. Há 
possibilidade para a prática de esportes 
radicais, como rapel.   
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
.  
Nome do atrativo:  
Cachoeira Km 18 
 
Localização: Distrito de São Francisco. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 

Propriedade do Davi Alves. 
 
Distância da localidade mais próxima:  1,5km. 
 
Distância da Sede do município: 18Km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado 
de conservação, não sinalizado e não 
adaptado. 
  
Descrição do acesso utilizado: saindo da 
Sede, dirigir-se ao Distrito de São Francisco, 
seguindo até a propriedade do Sr Davi Alves. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
contratado, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, visitas não guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não 
há. 
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Atividades ocorrentes no atrativo: lazer, 
banho e contemplação. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: cachoeira com 
águas límpidas e boas para banho. Entorno 
formado por remanesceste de Mata Atlântica, 
próximo a propriedade particular. Propicia a 
prática de esportes radicais, como rapel.   
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira Fio de Ouro. 
 
Localização: Distrito de Serra Pelada 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Distrito de Serra Pelada. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
3,7km. 
 
Distância da Sede do município: 19Km. 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado 
de conservação, não sinalizado e não 
adaptado. 
  

Descrição do acesso utilizado: saindo da 
Sede, seguir  até o  Distrito de Serra Pelada. 
Pedir informações no povoado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
contratado, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
  
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, visitas não guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer, 
banho e contemplação. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
Descrição do atrativo: local de matas 
virgens e águas límpidas. É uma cachoeira 
que escorre por entre pedras, ladeada por 
remanesceste de Mata Atlântica. É um local 

que remete à tranqüilidade e propícia a 
prática de esportes radicais como rapel.   
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira Rio da Cobra. 
 
Localização: Comunidade Rio da Cobra. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Fazenda Guandu. 
 
Distância da localidade mais próxima:  
4km. 
 
Distância da Sede do município: 20Km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado 
de conservação, não sinalizado e não 
adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: saindo da 
Sede, dirigir-se a Cachoeira dos Pontões. Em 
seguida, continuar até a Fazenda Guandu, 
indo até ao atrativo. 
 
 Transporte para o atrativo: rodoviário 
contratado, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
  
Estado de conservação: bom. 
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Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, visitas não guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer, 
banho e contemplação. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: cachoeira com 
águas límpidas, propensa a banho, ladeada 
por remanesceste de Mata Atlântica. No 
caminho percebe-se a paisagem da região 
com suas pedras em belos formatos. Propicia 
a prática de esportes radicais como tirolesa.   
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
Nome do atrativo: 
 Cachoeira Dona Minta 
 

Localização: Distrito de Ibicaba. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: : 
Distrito de Ibicaba. 
 
Distância da localidade mais próxima:  
2,3km. 
 
Distância da Sede do município: 20Km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado 
de conservação, não sinalizado e não 
adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: antes da  
localidade de São Francisco, entrar a 
esquerda próximo à  Cachoeira do Davi, 
seguindo aproximadamente  20km. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
contratado, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
  
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, visitas não guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 

 
Equipamentos e serviços no atrativo: não 
há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer, 
banho e contemplação. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: cachoeira que segue 
em curso lento e escorre entre pedras. 
Apresenta águas límpidas, é ideal para 
banho. Ladeada por remanesceste de Mata 
Atlântica local. Ideal ainda para descansar ou 
para a prática de esportes radicais como 
rapel.  
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira Beira Rio 
 
Localização: Distrito de Ibicaba. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Distrito de Ibicaba. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
4km. 
Distância da Sede do município: 25Km. 
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Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado 
de conservação, não sinalizado e não 
adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: seguindo 
no sentido Sede x São Francisco, entrar a 
esquerda da Cachoeira do Davi, 
aproximadamente 5km. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
contratado, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
  
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada 
definida. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, visitas não guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não 
há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer, 
banho e contemplação. 

Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: passando por entre 
propriedades particulares, a cachoeira tem 
águas límpidas e condições para banho. 
Apresenta remanescentes de Mata Atlântica e 
possibilidade para a prática de esportes 
radicais, como rapel.   
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira dos Monos 
 
Localização: Distrito São Bento. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Piracema. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
2km. 
 
Distância da Sede do município: 23Km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado 
de conservação, não sinalizado e não 
adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: saindo da 

Sede, seguir no sentido à Piracema. Logo 
após a localidade, seguir até São Bento. Pedir 
informações complementares em Piracema. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
contratado, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
  
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem horário 
definido, visitas não guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização. 
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer, 
banho e contemplação. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: atrativo quase 
intocado, com sombras entre árvores e águas 
limpas e tranquilas. Local propício para 
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prática de esportes radicais, como rapel.   
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira Bonita. 
 
Localização: Rodovia Sebastião Alves de 
Lima. Sede.  
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Sede.  
 
Distância da localidade mais próxima: 
4km. 
 
Distância da Sede do município: 5km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmente 
pavimentado, em bom estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: situa-se à 
margem direita da Rodovia Estadual que liga 
a BR-262 a Afonso Cláudio, acesso não 
pavimentado de aproximadamente 30 
metros. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado.   
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
Entrada do atrativo:  não há entrada 

definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação.  
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: cachoeira formada 
pelo Rio Guandu, com queda pequena, mas 
que impressiona e proporciona um bonito 
espetáculo pelo volume d´água, 
principalmente para quem está saindo da 
cidade, pois a visualiza de frente, numa curva 
acentuada. 
Depois da queda principal, a cachoeira 
bastante pedregosa vai se tornando uma 
corredeira, seguindo seu curso para a área 
urbana. 
O acesso é o mesmo para se chegar ao 
Alambique de Cachaça Artesanal, numa 
ladeira íngreme de barro intransitável em 
épocas de chuvas torrenciais. 
 

Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira Barra do Empossadinho. 
 
Localização: Serra Pelada.  
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Serra Pelada.  
 
Distância da localidade mais próxima: 
5km. 
 
Distância da Sede do município: 16km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado e 
não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: localizada 
na propriedade do Sr. Ernesto Schaffer. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado.   
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada 
definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
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acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não 
há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação.  
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: formada pelo Rio 
Empossadinho, do qual traz o nome, esta 
cachoeira é formada pela junção de duas 
pedreiras de 300 a 350 metros de altura, 
sem vegetação no alto e no corpo das 
formações rochosas. 
 
Existem duas piscinas naturais de pequena 
profundidade, apropriadas para banhos antes 
da precipitação da sua queda d�água 
principal, a qual tem em torno de cem 
metros. 
 
Abaixo da principal queda existe outra piscina 
natural maior, escondida por uma pequena 
floresta, a partir da qual visualiza- 
se outras quedas menores. 
 
Localizada na propriedade do Sr. Ernesto 

Schaffer, pouco conhecida e visitada, esta é 
uma cachoeira de rara beleza. 
 
O acesso à cachoeira pode ser feito de carro 
até 1km antes do início da mesma, em 
estrada estreita e de conservação regular. A 
partir daí, o trajeto é feito a pé, sempre 
tomando bastante cuidado nas partes altas, 
evitando-se deslizar para a região pedregosa. 
 
Cercada de fazendas e plantações de café e 
outras culturas é dela que se utiliza à água 
para irrigar as plantações ao redor. Logo na 
chegada tem-se uma visão deslumbrante, 
com águas claras e de volume intenso. 
 
Por estar em propriedade particular, a 
visitação é concedida para passar o dia. 
Distante da Sede do Distrito de Serra Pelada, 
a 5km em estrada estreita não pavimentada, 
de acesso prejudicado em épocas de chuvas 
intensas, e a 16km da Sede do Município. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 In loco e PMAC 
 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira do Rio São Domingos Grande. 
 
Localização:  Ibicaba. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Ibicaba. 
 
Distância da localidade mais próxima: 

5km. 
 
Distância da Sede do município: 19km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmente 
pavimentado, em bom estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: às margens 
da estrada não pavimentada, com muitas 
curvas, subidas e descidas íngremes que liga 
Afonso Cláudio a Ibicaba, ao lado esquerdo. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado.   
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada 
definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação, banho e pesca. 
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Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: cachoeira larga 
apresentando quedas e precipitações 
pequenas e cascatas volumosas. Área 
pedregosa, em alguns lugares escorregadia, 
mas propícia para pesca e banhos. As 
espécies de maior fartura no local são piau, 
traíra e bagre. Ao lado esquerdo da Cachoeira 
existe uma mata nativa quase que intacta. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 In loco e PMAC. 
 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira de Ibicaba. 
 
Localização: na propriedade do Sr. Gentil 
Gonçalves da Cunha. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Ibicaba. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
160m. 
 
Distância da Sede do município: 24km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado e 
não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: a 300m da 

Sede de Ibicaba.  O acesso pode ser feito de 
carro até bem próximo da base da cachoeira, 
o restante do trajeto é feito a pé. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado.   
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada 
definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação.  
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: famosa no 
Município, impressiona pelo volume de água, 
quantidade e força, tendo sua queda principal 

uma precipitação de 150 metros, formando 
na sua base uma enorme piscina natural, 
apropriada para banhos e recreação. 
 
O acesso pode ser feito de carro até bem 
próximo da base da cachoeira, o restante do 
trajeto é feito a pé. Da estrada que liga 
Ibicaba até a Vila de São Jorge, uma região 
de ladeiras íngremes, acompanha-se bem de 
perto a correnteza para formação dessa 
cachoeira chegando-se bem perto do local 
onde se inicia a queda d�água principal. É 
uma visão fantástica, um barulho 
ensurdecedor e mata nativa que envolve a  
cachoeira dos dois lados. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 In loco e PMAC. 
 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira Boa Vista. 
 
Localização: Distrito de Pontões. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Vila 
de Pontões. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
16km. 
 
Distância da Sede do município: 28km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado e 
não sinalizado. 
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Descrição do acesso utilizado: o acesso a 
esta cachoeira é feito a partir da Vila Pontões, 
por estrada não pavimentada, de 
conservação regular, entre plantações de café 
da propriedade da família Zambom, 
chegando-se de carro até as proximidades da 
base e o restante do trajeto é feito a pé. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado.   
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada 
definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação da natureza.  
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 

Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: sua queda maior 
precipita-se a 200 metros de altitude, 
proporcionando aos visitantes uma visão 
exuberante. Na base da cachoeira forma-se 
uma piscina natural enorme, apropriada para 
banhos. Ao redor dos cafezais há matas 
nativas, formando um cenário ainda mais 
bonito, quando baixa a cerração constante na 
Vila de Pontões, devido a altitude local que 
chega a alcançar até 1200 metros, formada 
pelo Córrego Boa Sorte. A cachoeira já foi 
fonte de energia para toda a Vila. 
 
Ás margens de suas caudalosas corredeiras, 
encontra-se ainda hoje a casa onde foi 
instalado o primeiro gerador de energia, 
trazido para a Vila por 3 juntas de bois, para 
fazer funcionar a primeira máquina de café, 
também instalada nessa casa. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. PMAC 
 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira de Santa Luzia. 
 
Localização: fazenda da Família Breda, 
Distrito de Piracema. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Piracema.  
 
Distância da localidade mais próxima: 12km. 

 
Distância da Sede do município: 8km. 
Acesso ao atrativo: rodoviário, parcialmente 
pavimentado, em bom estado e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: o acesso da 
estrada à cachoeira é feito passando-se pela 
fazenda da Família Breda, no curral mais 
precisamente, podendo-se chegar de carro 
até bem próximo desta. 
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado.   
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
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Entrada do atrativo:  não há entrada 
definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação da natureza.  
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 

 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: é a mais famosa, 
visitada e freqüentada cachoeira do Município. 
 
Distante a 3km de Afonso Cláudio, localiza-se na 
fazenda da Família Breda, cachoeira com volume 
intenso de água, bastante pedregosa, tendo em 
sua queda principal uma precipitação de 
aproximadamente 70m de queda. O acesso até a 
principal queda é dificultoso, devido ao grande 
número de pedras escorregadias.  
 
Local para banho nessa cachoeira, somente 
na área das corredeiras, pois nos demais 
lugares não há acesso regular, tornando  o 
caminho perigoso em algumas partes. 
Muito bonita, localizada numa área com 
bastante vegetação ao redor e muito espaço 
para pastagens. 
 
O acesso da estrada a cachoeira é feito 
passando-se pela fazenda da Família Breda, 
no curral mais precisamente, podendo-se 
chegar de carro até bem próximo desta, 
tendo grandes áreas de estacionamento, 
campo de grama natural para jogos de 
futebol ou para banhos de sol, muito 
freqüentada pelos moradores do Município e 
também turistas que se encantam com tanta 
beleza.  
 
A cachoeira é vertente do Rio do Peixe. 
 
Referências/Documentos consultados: 

 in loco. PMAC 
 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira dos Monos. 
 
Localização:  Distrito de Piracema  
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Piracema.  
 
Distância da localidade mais próxima: 
5km. 
 
Distância da Sede do município: 23km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não 
pavimentado, em estado regular e não 
sinalizado.  
 
Descrição do acesso utilizado: partindo da 
Sede, segue-se para Piracema que fica a 
18Km, a cachoeira fica à beira da estrada que 
liga Piracema a Brejaubinha. 
. 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado.   
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
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acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação da natureza.  
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: intenso volume de 
água, muito limpa, com 2 quedas d água, 
sendo que a sua principal apresenta uma 
precipitação de uns 50 metros. 
 
Piscina natural na sua base apropriada para 
banhos, com acesso fácil.  
 
A cachoeira situa-se a beira da estrada numa 
curva acentuada de uma estrada estreita, 
que liga Brejaubinha a Piracema. 
 
O barulho ensurdecedor e a intensidade das 
águas proporcionam uma paisagem 
deslumbrante, pois estas atravessam uma 
pequena ponte de madeira na estrada por 
alguns quilômetros. 
 
A estrada é de barro, ficando intransitável na 

época das chuvas intensas, principalmente 
por esta ser uma região muito alta, com 
várias ladeiras íngremes.  
 
Por ser quase totalmente encoberta pela 
mata, essa cachoeira não é vista com 
facilidade por quem passa pela estrada, ao 
redor há muita mata nativa e pasto. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. PMAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome do atrativo: 
Cachoeira do Rio das Cobras. 
 
Localização: Distrito de Fazenda Guandu 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Fazenda Guandu. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
12km. 
 
Distância da Sede do município: 24km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário parcialmente 
pavimentado, em bom estado e não sinalizado. 
 

Descrição do acesso utilizado: partindo da 
Sede pela  Rodovia ES-165, que liga Rodovia 
BR 262, chega-se ao Distrito de Fazenda 
Guandu, que fica a 14Km da Sede. Do 
Distrito pega-se a estrada a direita por mais 
10Km. É necessário pegar informações com 
os moradores do local  para não se perder.  
 
Transporte  para o atrativo: rodoviário 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado.   
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não 
há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação da natureza.  
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
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Descrição do atrativo: as quedas d�águas 
dessa cachoeira são pequenas, mas em 
grande número, e com um volume intenso de 
água formando corredeiras e piscinas 
naturais para banhos e recreação. Saindo da 
mata que a protege, os freqüentadores 
improvisaram um trampolim de madeira para 
saltos até o meio de uma das piscinas, com 3 
tirolezas. 
 
No último espaço mais baixo apropriado para 
banho, há lugares para camping, jogo de 
futebol, banho de sol e recreações variadas, 
na parte alta da cachoeira existe um local 
amplo utilizado como estacionamento. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira do Guandu. 
 
Localização:  Distrito da Fazenda Guandu. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Fazenda Guandu.  
 
Distância da localidade mais próxima: 
1,5km. 
 
Distância da Sede do município: 14km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não 
pavimentado, em estado regular e não 

sinalizado.  
 
Descrição do acesso utilizado: partindo da 
Sede do município seguir para o Distrito de 
Fazenda Guandu que fica a 14Km. 
. 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado.   
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada 
definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não 
há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação da natureza.  
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 

Descrição do atrativo: a queda d�água 
principal tem uma precipitação de mais ou 
menos 100 metros, formando no final uma 
piscina natural de pouca profundidade, 
apropriada para banho. Após a primeira 
queda, existe outras de menor tamanho, que 
formam um conjunto extenso. Chegando a 
ter uns 200 metros aproximadamente, 
proporcionando uma visão muito bonita para 
quem esta perto, como também para quem a 
vê da Rodovia. Atrás da sua queda principal 
há uma gruta na qual alguns já se 
aventuraram a entrar, sendo sempre um 
desafio para os visitantes. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira de Ibatinga 
 
Localização:  Distrito da Fazenda Guandu. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Fazenda Guandu.  
 
Distância da localidade mais próxima: 
1km. 
 
Distância da Sede do município: 14km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não 
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pavimentado, em estado regular e não 
sinalizado.  
 
Descrição do acesso utilizado: partindo da 
Sede do município seguir para o Distrito de 
Fazenda Guandu que fica a 14Km. 
. 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado.   
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada 
definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não 
há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação da natureza.  
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 

 
Descrição do atrativo: é uma cachoeira de 
volume intenso de água, queda principal de 
100 metros aproximadamente, formada pelo 
Rio Guandu. 
Ao redor da piscina natural, formada ao final 
de sua queda principal, existe uma mata 
densa, formando uma paisagem ímpar, mas 
praticamente inexplorado. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira do Ouro. 
 
Localização:  Distrito de Serra Pelada. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Serra Pelada. 
 
Distância da localidade mais próxima: 5km. 
 
Distância da Sede do município: 16km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não 

pavimentado, em estado regular e não 
sinalizado.  
 
Descrição do acesso utilizado: partindo da 
Sede do município  seguir para o Distrito de 
Serra Pelada que fica a 16Km. 
. 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado.   
 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada definida. 
 
Visitação: diariamente, com visitas guiadas, 
acesso gratuito e com autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação da natureza e esportes 
radicais. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: é uma queda d�água 
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de pequeno porte, bastante encachoeirada, 
com volume de água intenso, formando uma 
piscina natural apropriada para banhos e 
recreação. Próximo à piscina natural há uma 
extensão de terra com grama nativa, 
podendo ser usada tanto para camping, 
quanto para banhos de sol ou piqueniques. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco 
 
 
Nome do atrativo:  
Cachoeira Sem Nome 
 
Localização:  Ibicaba. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Ibicaba. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
1,5km. 
 
Distância da Sede do município: 27km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não 
pavimentado, em estado regular e não 
sinalizado.  
 
Descrição do acesso utilizado: partindo da 
Sede do município, seguir para o Distrito de 
Ibicaba que fica a 27k m. 
. 
Transporte  para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, em bom estado e não 
adaptado.   

 
Legislação de proteção ao atrativo:  não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada 
definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
acesso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: não há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação da natureza.  
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: forma outras três 
cachoeiras de tamanhos entre médio e 
pequeno, muito bonitas, volume de água 
intenso e ensurdecedor, formando 
precipitações altas, corredeiras, mas difíceis 
de serem vistas na sua totalidade, pois a 
mata nativa ao redor é compacta e nas 
proximidades não há caminho que leve até 
bem perto destas, propícia para pesca na 
região das corredeiras. 

 
Essas cachoeiras desconhecidas parecem 
ainda não ter nome próprio por isso não foi 
possível cadastra-las com uma designação 
própria. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco 
 
 
 
4.1.4 � Flora 
 
Nome do atrativo:  
Flora. 
 
Localização: em todo o município. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em estado 
regular e não sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
intermunicipal regular, de boa qualidade e 
não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente.  
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas em cada localidade. 
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Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis em cada localidade específica. 
 

 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação e pesquisa. 
 
Integra roteiro turístico comercializados 
?  Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados.  
 

Descrição do atrativo: o município de 
Afonso Cláudio já possuiu uma flora muito 
mais rica do que possui hoje, mas ainda são 
encontradas espécies raras como: jacarandá, 
ipês  amarelo e roxo, canela roxa e branca. 
Ainda pode-se encontrar arvores como loro, 
canela, aitiz, ingá, figueira, bicuíba, parajú, 
taipá e o câmara, além de grande variedade 
de orquídeas, trepadeiras e cipós, na região 
não há nenhuma reserva ecológica 
registrada, mas há uma preocupação dos 
agricultores e moradores em geral com a 
preservação do que resta de suas matas.  
 
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.5 � Fauna. 
 
Nome do atrativo:  
Fauna. 
 
Localização: em todo o município. 
 
Acesso ao atrativo:  rodoviário, parcialmente 
pavimentado, em estado regular e não sinalizado. 

 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
intermunicipal regular, de boa qualidade e 
não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
ingresso gratuito e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente.  
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas em cada localidade. 
 

 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis em cada localidade específica. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
contemplação e pesquisa. 
 
Integra roteiro turístico comercializados ? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
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entorno regional e de outros estados.  
 
Descrição do atrativo: o município possui 
uma fauna bem diversificada, tendo varias 
espécies de animais como paca, porco 
espinho, tatu, micos de várias espécies, 
macacos, gambás, capivaras, lagartos, 
lontras e lebres. Alguns animais ameaçados 
de extinção,  segundo os moradores, ainda 
podem existir na região, como a cutia e a 
onça. 
 
A variedade de pássaros e aves, também é 
grande e com tonalidade de cores e tamanhos 
diferentes, na região pode-se encontrar: cabias, 
bem-te-vis, sanhaços, periquitos, jacupenbas, 
juritis, rolinhas, maritacas, melros, beija-flores, 
siriemas, aricoras, pica-paus, João de barro, 
andorinhas, canários da terra e muitos outros. 
 
Nos rios da região são encontradas espécies 
com: piaus, tilapias, acarás, traíras, pitus, 
lambaris e outras.      
 
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio. 
 
 
4.2 - ATRATIVOS CULTURAIS 
 
4.2.1� Edificações. 
 
4.2.1.1� Arquitetura Civil. 
 
Nome do atrativo:  
Prédio da Prefeitura Municipal. 

 
Localização: Praça da Independência, Centro. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
300m. 
 
Distância da Sede do município: 300m. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado, sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: 
popularmente conhecida como a praça da 
Prefeitura. 
 

 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular, em bom estado, não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 

Entrada do atrativo: recepção da Prefeitura 
Municipal. 
 
Visitação: de segunda a sexta-feira de 09h 
às 17h, sem visitas guiadas, entrada gratuita 
e sem autorização previa. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
administração municipal. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal ou 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: construído em 1917, 
o prédio da Prefeitura Municipal localiza-se na 
parte central da área urbana, na entrada da 
Cidade, mais precisamente na Praça da 
Independência. A fachada principal continua 
intacta desde sua inauguração. O prédio da 
Prefeitura Municipal passou recentemente por 
reparos e uma nova pintura, resguardando a 
sua arquitetura original, contemporânea do 
Ecletismo Brasileiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco 
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Nome do atrativo:  
Praça Aderbal Galvão 
 
Localização: Praça Adherbal Galvão, Centro. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado, sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: praça mais 
conhecida da cidade. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular, em bom estado, não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada 
definida. 
 
Visitação: diariamente, sem visitas guiadas, 
sem ingresso e sem autorização previa. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 

 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
bancos. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: lazer e 
entretenimento. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 

 
Descrição do atrativo: a Praça Adherbal 
Galvão, recebeu antes vários nomes: Padre 
Leduc, Jerônimo Monteiro e João Pessoa. Foi 
encosta da montanha que descia até 
encontrar o rio. Ali o mato crescia a esmo, 
até que aparecesse alguém de boa vontade, 
como o Farid Gastim que, muitas vezes, 

mandou um empregado de seu pai, o Lauro 
Preto � como era conhecido -, capinar, juntar 
o mato em porções e atear fogo. A Praça 
permaneceu assim por muito tempo. Havia 
sido campo improvisado de futebol, jogado 
pelos rapazes da Vila. Esse campo 
improvisado precedeu o da agremiação �20 
de Janeiro�. A Vila era distante de tudo, tão 
simples, escondida no meio da mata, embora 
desde o início havia um traçado ordeiro, onde 
se encontra a Cooperativa. Ali enfeitava a 
paisagem uma enorme jaqueira nativa ou 
plantada por alguns dos pioneiros. Servia de 
abrigo aos cavaleiros que amarravam seus 
animais, quando vinham ao comércio. Muitos 
circos foram armados naquele local. Na Praça 
Eugênio Silva, onde hoje funciona a 
TELEMAR, havia um púlpito permanente 
destinado à pregação do Vigário, por ocasião 
da Procissão do Encontro na Semana Santa. 
E a Praça da Bandeira onde se encontra hoje 
a rodoviária. 
 
Com o passar do tempo desapareceram as 
praças, dando lugar a casas, ruas, ficando 
reduzidas a Praça Adherbal Galvão, que hoje 
representa o cartão de visitas do Município.  
 
Inaugurada em 1937, é uma praça muito 
arborizada, bem conservada tanto pelo 
poder público como pela população. Ponto 
central para brincadeiras infantis, bate-papo 
e paqueras. Nela está sempre transitando ou 
sentadas pessoas das mais diferentes faixas 
etárias. Possui chafariz, bancos diversos, 
uma pequena ponte e área para que se 
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possa assistir TV, além de lixeiras fixas. O 
seu revestimento foi feito em pedras 
portuguesas. No meio da praça foi 
assentado, em local de destaque, o busto do 
Prefeito Adherbal Galvão.  
 

Referências/Documentos consultados: 
 in loco 
 
 
 
4.2.1.2 - Arquitetura Religiosa. 
 
Nome do atrativo:  
Igreja Matriz São Sebastião. 
 
Localização: Praça Adherbal Galvão, Centro. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
500m. 
 
Distância da Sede do município: 500m. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: praça mais 
conhecida da cidade. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular, em bom estado, não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 

há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: porta principal da 
Igreja. 
 
Visitação: diariamente, sem autorização 
previa, sem ingresso e sem visitas guiadas. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias não adaptadas. 
 
 

 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
manifestações religiosas e de fé. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 

Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: localiza-se em frente 
à Praça Adherbal Galvão, no Centro de 
Afonso Cláudio. Esta rouba olhares pela sua 
beleza, com a arquitetura preservada e a 
imponência do relógio suíço, importado nos 
anos 50, e a gruta de Nossa Senhora de 
Lourdes. No seu interior há grandes bancos 
de madeira e enormes quadros em alto 
relevo, com as 14 estações da via sacra. No 
teto e nas paredes da nave está pintado o 
batismo de Jesus, entre outros episódios da 
Bíblia. No centro do altar, ao alto em um 
ninho iluminado, está a imagem do padroeiro 
do Município, São Sebastião, esculpida em 
madeira de Lei e oferecida à comunidade pelo 
primeiro bispo do Espírito Santo, Dom Pedro 
Maria de Lacerda, que visitou Afonso Cláudio 
em 1886. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.1.3 - Arquitetura Funerária. 
 
Nome do atrativo:  
Túmulo Monsenhor Paulo de Tarso. 
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Localização: Sede, área urbana. Igreja 
Matriz. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
500m. 
 
Distância da Sede do município: 500m. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: localizado 
na Praça Adherbal Galvão, que é a principal 
do Centro da cidade.  
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular, em bom estado, não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo:  não há entrada 
definida. 
 
Visitação: diariamente, sem autorização 
previa, sem ingresso e sem visitas guiadas. 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 

Equipamentos e serviços no atrativo: não 
há. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: não 
há. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: nessa construção as 
paredes laterais foram recobertas com 
conchas do mar. 
 
Observações complementares: 
Monumento constantemente visitado pelos 
fiéis. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2 -  Instituições Culturais. 
. 
4.2.2.1 - Centros Culturais/Casa  

da Cultura. 

 
Nome do atrativo:  
Casa da Cultura  Eunice Siqueira Tristão 
 
Localização: Avenida Presidente Vargas, 
Centro. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 500m. 
 
Distância da Sede do município: 500m. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado, sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: localizado 
na principal avenida da cidade. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular, em bom estado, não adaptado. 
 
Legislação de proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal. 
 
Visitação: de segunda a sexta-feira de 9h às 
17h, com visitas guiadas, entrada gratuita e 
sem autorização previa. 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
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Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, limpeza, instalações sanitárias 
não adaptadas, monitor/condutor, sala para 
reuniões, área para estacionamento, 
exposição de fotos e história do município. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
atividades culturais para a comunidade local 
e espaço para pesquisa e leitura. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: esta é uma das 
poucas construções que ainda se vê na 
cidade. Passou recentemente por reformas, 
mas resguardando seu estilo original. Foi 
inaugurada em 8 de Setembro de 1984. Na 
Casa da Cultura está instalada a Biblioteca 
Pública que possui um acervo variado de 
títulos de livros, abrangendo vários assuntos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco 
 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Centro Cultural José Ribeiro Tristão 
 
Localização:  Sede, área urbana, Parque 

Florestal �José Ribeiro Tristão�. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 01km. 
 
Distância da Sede do município: 1km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: a partir da 
Avenida Presidente Vargas, seguindo pela 
estrada do Campestre. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular, em bom estado, não adaptado. 
 
 

 
Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 

Entrada do atrativo: portaria principal. 
 
Visitação: de segunda a sexta-feira de 9h às 
17h, com visitas guiadas, entrada gratuita e 
sem autorização previa. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, limpeza, instalações sanitárias 
não adaptadas, auditório, área para 
estacionamento, palco para apresentações e 
cadeiras para uma média de 100 pessoas 
participarem das apresentações. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
atividades culturais e pedagógicas. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não.   
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: a família Tristão, 
por intermédio de seu filho Jônice, construiu 
sobre uma belíssima colina � nos terrenos de 
sua propriedade � o Centro Cultural �José 
Ribeiro Tristão�, cuja fachada é uma réplica 
da antiga Casa Tristão, onde já funcionou 
também o Supermercado Misael. O Centro 
Cultural foi doado ao povo Afonsoclaudense, 
bem como a Casa de Cultura que funciona 
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na antiga residência da família, e mantém 
uma biblioteca e objetos antigos doados pelo 
povo. 
 
A inauguração do Centro Cultural foi uma 
cerimônia abrilhantada pelos hinos calorosos 
da banda de música local, da qual 
participavam várias crianças, componentes 
da COMAM � Comissão de Assistência ao 
Menor, de Afonso Cláudio. Dirigia os 
membros da banda o Sr. Humberto Biasutti  
 
Para marcar a doação Jônice mandou fincar 
sobre o gramado da colina do Centro 
Cultural um letreiro luminoso com o nome de 
seu pai, José Ribeiro Tristão. No seu interior 
tem um anfiteatro que comporta 120 
pessoas sentadas confortavelmente, com um 
palco que mede em torno de 60m² e dois 
camarins. No hall há Recepção com bar, dois 
toaletes e salas. A área externa permite uma 
vista da cidade e das montanhas da região. 

 
Referências/Documentos consultados:  
in loco 
 
 
 
 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Casa do Artesanato. 
 
Localização: Travessa dos Estudantes, São 

Tarcísio (bem próximo ao Centro). 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 350m. 
 
Distância da Sede do município: 350m. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado, sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: atravessar a 
Ponte dos Estudantes, seguindo pela Rua Eliezer 
Lacerda Fafá, próximo ao morro das escolas. 
 

 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular, em bom estado, não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 

realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: portaria principal. 
 
Visitação: de segunda a sábado de 14h às 
22h, com visitas guiadas, entrada gratuita e 
sem autorização previa. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
produção e comercialização de produtos 
artesanais. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: foi inaugurada no 
dia 25 de maio de 2002 e reinaugurada no 
dia 15 de abril de 2003, registrada como 
RECICLA-A - Realização Consciente e 
Integrada da Classe Artesã Afonsoclaudense. 
A Casa do Artesanato conta hoje com 48 
artesãos associados que mantém a casa 
repleta de novidades.  
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Lugar onde se encontra lindos presentes, 
lembranças da cidade além de um cardápio 
variado de lanches deliciosos. 
 
O artesanato tem uma forte influência 
cultural e valores relacionados à história, a 
lembrança e a arte. 
 
Referências/Documentos consultados:  

http://www.afonsoclaudio.net/cidade/pon
tos.htm e 
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio. 

 
 
 
4.2.3 - Gastronomia Típica. 
 
4.2.3.1 � Pratos Típicos 
 
Nome: 
Biscoitinho de Manteiga. 
 
Origem cultural: multiracial. 
 
Descrição do atrativo: 
Ingredientes: 

 2 ovos ; 
 1 colher (chá) de fermento em pó; 
 1 1/2 xícara de açúcar; 
 1 1/2 colher (chá) de sal ; 
 1 colher de sopa/manteiga;  
 polvilho até o ponto de enrolar;  
 1 colher (sopa) banha talhada. 

Preparo: 
misturar os 6 primeiros ingredientes e 
adicionar polvilho até dar ponto de enrolar. 

Modelar os biscoitos  e assar em forno pré-
aquecido. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome: 
Bolacha sem ovos 
 
Origem cultural: multiracial. 
 
Descrição do atrativo: 
Ingredientes: 

 2 kg de farinha de trigo; 
 2 colheres (sopa) de sal amoníaco; 
 2 xícaras de leite ; 
 250 g de margarina; 
 2 xícaras de açúcar refinado.  

 
Preparo: 
Misturar bem todos os ingredientes, 
abrir a massa com rolo. Cortar as bolachas 
com carretilha e assar em forno pré-
aquecido. 
 
Observações e informações 
complementares: pode-se colocar côco ou 
raspa de limão a gosto. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco.  
 
Nome: 
Bolo sem Ovos  
 

Origem cultural: multiracial. 
 
Descrição do atrativo: 
Ingredientes: 

 2 xícaras de leite azedo; 
 2 xícaras de açúcar; 
 3 xícaras de farinha de trigo; 
 2 colheres de sopa de fermento em 
pó. 

 
Preparo: 
Bater os três primeiros ingredientes. Colocar 
o fermento e assar em forma untada e 
enfarinhada em forno pré-aquecido. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 

 
Nome: 
Brevidade 
 

http://www.afonsoclaudio.net/cidade/pon
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Origem cultural: multiracial. 
 
Descrição do atrativo: 
Ingredientes: 

 1 kg de polvilho doce; 
 1 kg de açúcar refinado;  
 12 ovos.  
 

Preparo: 
Bater os ovos e o açúcar até formar bolhas. 
Acrescentar o polvilho aos poucos. Colocar 
nas fornilhas untadas e assar em forno 
moderado pré-aquecido. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome: 
Brevidade de Maisena 
 
Origem cultural: multiracial. 
 
Descrição do atrativo: 
Ingredientes: 

 1 kg de maisena; 
 1 kg de açúcar refinado; 
 12 ovos.  

 
Preparo: 
Bater os ovos e o açúcar até formar bolhas.  
Acrescentar a maisena aos poucos. Colocar 
em fornilhas untadas e assar em forno 
moderado pré- aquecido.  
 
Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 
 
 
Nome: 
Brote de Alemão 
 
Origem cultural: multiracial. 
 
Descrição do atrativo: 
Ingredientes: 

 6 kg de fubá;  
 3 colheres (sopa) de fermento para pão; 
 2 kg de batata doce ou inhame ralado; 
 2 colheres (sopa) de sal; 
  1 litro de água morna.  

 
Preparo: 
Misturar todos os ingredientes em uma bacia 
e amassar bem. Fazer os brotes, colocar em 
tabuleiro untado, deixar crescer e colocar 
para assar em forno pré-aquecido. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome: 
Brote de Batata Doce 
 
Origem cultural: multiracial. 
 
Descrição do atrativo: 
Ingredientes:  

 1 kg de batata doce ralada;  
 3 1/2 kg de farinha de trigo;  
 1 colher (sopa) fermento para pão;  

 aproximadamente 1/2 litro de água 
morna; 
 10 xícaras de fubá;  
 sal;  
 e açúcar a gosto.  

 
Preparo: 
Dissolver o fermento na água morna, juntar 7 
xícaras de fubá e deixar crescer. Descascar, 
ralar as batatas e escaldar com água 
fervente. Deixar esfriar e escorrer.  
Colocar o restante do fubá, a farinha de trigo, 
o sal, o açúcar, o fermento já crescido e 
amassar. 
Se necessário, acrescentar mais água. 
 Deixar crescer e assar em forno pré-quecido, 
por mais ou menos 1 hora.  
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome: 
Macarrão Caseiro  
 
Origem cultural: italiana. 
 
Descrição do atrativo: 
Ingredientes:  

 500 g de farinha de trigo; 
 2 ovos;  
 sal a gosto;  
 água o necessário.  

Preparo: 
Juntar os ingredientes fazendo uma massa 
bem dura. Abrir e cortar em tiras. 
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Observações complementares: se a 
massa não estiver bem seca, pode-se colocar 
ao sol para secar mais e guardar pôr mais 
alguns dias. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome: 
Pão de Cenoura 
 
Origem cultural: multiracial. 
 
Descrição do atrativo: 
Ingredientes:  

 500g de cenoura;  
 2 colheres (sopa) de manteiga; 
 4 ovos;  
 1 colher (sopa) rasa de sal; 
 2 xícaras de leite morno;  
 1 xícara não muito cheia de óleo; 
 3 colheres (sopa) de fermento para 
pão; 
 farinha de trigo o necessário; 
 12 colheres (sopa) de açúcar. 

 
Preparo: 
Cozinhar a cenoura. Bater todos os 
ingredientes no liqüidificador, exceto a 
farinha de trigo. 
Colocar a massa em uma bacia e juntar 
farinha de trigo até dar consistência. Modelar 
os pães, colocar em tabuleiro e deixar 
crescer. Assar em forno pré-aquecido. 

 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome: 
Pudim de Queijo 
 
Origem cultural: multiracial. 
 
Descrição do atrativo: 
Ingredientes: 

 3 ovos;  
 1 1/2 xícara de queijo ralado;  
 3 colheres (sopa) de farinha de trigo; 
 2 xícaras de leite;  
 1 1/2 xícara de açúcar. 

 
Preparo: 
Bater todos os ingredientes no liqüidificador. 
Colocar em forma carambolada e assar em 
banho-maria em forno pré-aquecido. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome: 
Rosca Seca  
 
Origem cultural: multiracial. 
 
Descrição do atrativo: 
Ingredientes:  

 3 kg de farinha de trigo; 
 9 xícaras de água ligeiramente morna; 

 2 ovos; 
 500g de manteiga;  
 banha ou óleo;  
 2 colheres (sopa) bem cheias de 
fermento para pão.  

Preparo: 
Misturar bem todos os ingredientes até o 
ponto de enrolar. Deixar a massa crescer,  
modelar as rosquinhas e assar em forno 
quente pré-aquecido.  
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
4.2.4 -  Artesanato. 
 
4.2.4.1  � Outros. 
 
Nome:  
Artesanato tradicional de Afonso Cláudio 
 
Localização: Sede e Distritos. Área urbana e 
não urbana. 
 
Acesso ao atrativo:  rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado e sinalizado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
contratado, em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
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Entrada do atrativo: porta principal, não 
adaptado. 
Visitação: durante todo o ano, visitas não 
guiadas, ingresso gratuito e sem autorização 
prévia.  
 
Acessibilidade ao atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: os 
disponíveis nas localidades de cada artesão. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
produção e comercialização de artesanato. 
 
Integra roteiro turístico comercializados ?  não. 
 

 
Origem dos visitantes: local, municipal, do 
entorno regional e de outros estados. 
 

Descrição do atrativo: o artesanato em 
Afonso Cláudio é produzido com materiais 
diversos. A maior parte utiliza matéria-prima 
de fácil localização no município. 
 
Principais utilizadas: 
Palha � bonecas de palha de milho. 
Madeira � são feitos móveis artesanais, 
esculturas e objetos utilitários e decorativos 
que retratam preferencialmente o meio rural. 
Cipó � produção de cestos, principalmente na 
zona rural. 
 
Observações complementares: no 
SEBRAE/ES há banco de dados com nome, 
endereço e tipo de trabalho de todos os 
artesãos do município. 
 
Referências/Documentos consultados: 
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.5 � Música e Dança 
 
4.2.5.1 � Bandas e Conjunto Musical 

 
Nome do atrativo:  
Lira São Sebastião 
 
Localização: Sede, área urbana, Rua Eliezer 
Lacerda Fafá, São Tarcísio. Centro. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado, não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: atravessar 
a Ponte dos Estudantes. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular,  em bom estado, não adaptado. 
 
 
 

 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
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Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: de segunda a sexta�feira, de 19h 
as 22h, sem visitas guiadas, acesso gratuito 
e sem autorização prévia. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, limpeza, instalações sanitárias 
não adaptadas e sala para ensaios. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
ensaios e apresentações musicais. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: muito tradicional no 
município, a Lira existe há mais de 50 anos, 
de geração a geração. Realiza dois ensaios 
semanais e recebe contribuições da Prefeitura 
Municipal de Afonso Cláudio. Apresenta-se 
gratuitamente em eventos públicos sempre 
que solicitada. 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco 
 

 
Nome do atrativo:  
Banda Marcial �Dalza Affonso Barbosa� 
 
Localização: Sede, área urbana, Escola 
�Dalza Affonso Barbosa�. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado, não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: atravessar 
a Ponte dos Estudantes, seguindo pela Rua 
Eliezer Lacerda Fafá. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular, em bom estado, não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação:  de segunda a sexta-feira, de 15h 
às 21h, sem visitas guiadas, ingresso gratuito 
e sem autorização prévia. 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 

atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
utiliza-se de todos os equipamentos da escola 
a que ela pertence. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
apresentações musicais. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: foi fundada em 
1974, com 20 componentes pela então 
diretora da época, Drª. Dalza Affonso 
Barbosa. 
Foi a segunda banda marcial a surgir no 
município de Afonso Cláudio. A mesma 
recebeu o nome de Dalza Affonso Barbosa, 
em homenagem muito justa, a então diretora 
da escola, que com sua garra, trabalho e 
entusiasmo muito lutou para conseguir, 
através de campanhas, todos os 
instrumentos da banda. 
 
A banda sempre foi muito apreciada pelos 
moradores da cidade, e até hoje as pessoas 
vibram com a sua harmonia, dos desfiles dos 
quais participa e ainda emocionando com 
suas belas alvoradas. 
 
Seus primeiros maestros vieram de outros 
municípios e muito contribuíram para o seu 
progresso. 
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Atualmente a mesma é regida por um ex-
aluno da escola, que também sempre foi 
membro ativo da banda, o maestro Fábio de 
Souza Gomes, que continua dedicando com 
muito carinho, entusiasmo e responsabilidade 
para o seu progresso. 
 
Hoje a banda compõe-se de 50 componentes, 
são jovens e adolescentes que participam da 
mesma, dentro de uma faixa etária de 14 
(quatorze) e 18 (dezoito) anos. 
 
Todos os anos a Banda participa de vários 
festivais em muitos municípios, sendo 
bastante aplaudida. 
 
No ano de 1999 participou do 1º Concurso de 
Bandas e Fanfarras em Itacibá, município de 
Cariacica sendo campeã em sua categoria. 
 
Hoje essa banda continua viva e sob aplausos 
graças ao apoio recebido do Presidente da 
Sociedade Civil Jonas Caliman Bragatto, da 
diretora da escola Eurundina Novaes Nitz, 
Professores e alunos que sob o comando do 
maestro Reginaldo Lamas Pereira, desfilam 
com garbo, ordem, disciplina e entusiasmo 
em suas apresentações. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco 
 
 
 
Nome do atrativo:  

Banda Marcial �José Saleme  
 
Localização: Sede, área urbana, Escola 
Estadual de Ensino Fundamental e Médio 
Afonso Cláudio. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado, não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: atravessar 
a Ponte dos Estudantes, seguindo pela Rua 
Eliezer Lacerda Fafá. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular, em bom estado, não adaptado. 
 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: apenas quando há apresentações, 
sem data fixa. Geralmente acontece nas 
datas comemorativas. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 

atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
utiliza-se de todos os equipamentos da escola 
a que ela pertence. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
ensaios e apresentações musicais. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: o principal evento que 
esta banda participa é a Festa do 
Afonsoclaudense ausente, que acontece 
anualmente em praça pública. Nesta ocasião, 
apresenta o hino nacional e o hino do município.  
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco 
 
 
Nome do atrativo:  
Banda Marcial �Maria  
de Abreu Alvin Belph�  
 
Localização: distrito de Fazenda Guandu, 
área não urbana, Escola �Maria de Abreu 
Alvin Belph�.  
 
Localidades mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: 15 km. 
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Distância da Sede do município: 15 km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado, não sinalizado 
 
Descrição do acesso utilizado: Rodovia 
Sebastião Alves de Lima. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular, em bom estado, não adaptado. 
Legislação ou registro/patente da 
realização: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: somente quando há 
apresentações, sem data fixa. 
 
Acessibilidade do atrativo: permanente. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: algumas horas. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
utiliza-se de todos os equipamentos da escola 
a que ela pertence. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
ensaios e apresentações musicais. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não 
Origem dos visitantes: local, municipal e 

entorno regional 
 
Descrição do atrativo: a Banda é convidada 
para apresentações em distritos rurais, Sede 
e ainda em municípios vizinhos, normalmente 
em eventos públicos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco 
 
 
 
4.2.5.2 � Folguedos 
 
Nome do atrativo:  
Folia de Reis Três Pontões 
 
Localização: Pontões. Área não urbana. 
 
Localidades mais próxima do atrativo: 
Fazenda Pontões. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
2km. 
 
Distância da Sede do município: 24km. 
 
Acesso ao atrativo: não sinalizado e não 
adaptado, rodoviário, totalmente 
pavimentado e não pavimentado, precário. A 
pé , bom. 
 
Transporte  para o atrativo: intermunicipal 
e interestadual com freqüência regula de boa 
qualidade, não adaptado. 
 

Legislação de proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Entrada do atrativo: não há entrada definida. 
 
Visitação: no período de 24 de dezembro a 
06 de janeiro e no primeiro final de semana 
depois da Semana Santa, com visitas 
guiadas, gratuito e sem autorização previa. 
 
Acessibilidade do atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: um dia. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
informações, limpeza, instalações sanitárias, 
não adaptadas, segurança, lazer e 
entretenimento, locais para alimentação e 
hospedagem, não adaptados e disponíveis no 
município. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
atividades religiosas e manifestação de fé. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: a Folia de Reis  é 
uma tradição européia antiga, disseminada 
em países de  tradição católica. Chegou ao 
Brasil trazida pelos portugueses. Essa 
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tradição envolve muitas supertições em torno 
de seus componentes, principalmente ao 
palhaço há quem acredite, os populares que 
se veste de palhaço por um ano, tem um 
compromisso por mais seis anos consecutivos 
para completar os sete, para não correr o 
risco de se identificar com o demônio. 
 
Os grupos são compostos por catorze 
componentes, chamados de foliões. Dentre 
eles estão incluídos: o mestre da folia, os 
dois palhaços e os tocadores. O mestre é 
quem organiza todo o grupo de foliões. Com 
seu apito, comanda as toadas e tira os 
desafios. É geralmente uma espécie de líder 
espiritual que é respeitado por todos  por ser 
detentor do conhecimento de todas as 
profecias. Os palhaços, segundo a tradição 
oral, representam tanto a figura do Rei 
Herodes como os soldados que açoitaram 
Jesus. O aspecto bizarro assusta e diverte a 
todos. É sempre a maior atração das folias, 
cantando versos de improviso para quem os 
assiste. Ao final da jornada, pedem dinheiro 
para o �dono da casa� que joga ao chão para 
que seja recolhido e entregue ao mestre da 
folia. Este dinheiro é utilizado para a festa do 
arremate que acontece sempre após o dia 20 
de janeiro.  
 
Os tocadores são os músicos que animam a 
folia tocando bumbos, tarol, surdo, viola e 
sanfona e entoando as toadas. Estas 
cantorias possuem ritmo triste e alegre. 
Segundo o mestre, sua música espanta os 
maus espíritos para que o Natal passe em 

paz. As folias iniciam sua peregrinação no 
ciclo natalino, a partir da meia noite do dia 
24 de dezembro, noite de Natal, 
prosseguindo  até o dia 6 de janeiro, dia dos 
Santos Reis. Do dia 7 a 20 de janeiro, dia de 
São Sebastião, saem para homenagear o 
santo de  devoção, dessa vez, somente de 
dia e sem a presença dos palhaços. A jornada 
inicia com uma oração especial em seus 
próprios santuários, logo após, os foliões vão 
até a Igreja, para uma bênção especial, de 
onde saem de costas. Fazem suas 
apresentações pelas ruas e nas casas que as 
convidam. 
 
Em sua peregrinação, chegam nas casas 
procurando o menino Jesus, nascido na noite 
do dia 24, simulando, dessa forma, a 
peregrinação dos três reis magos. Se 
baterem em uma casa e o dono não atender, 
a casa é amaldiçoada. Se forem atendidos, a 
casa é abençoada. A Bandeira dos Santos 
Reis é o principal símbolo religioso da Folia. 
Cada enfeite que a integra tem um 
significado relacionado à Sagrada Família. 
Suas roupas são geralmente de cores 
variadas, principalmente o vermelho, o 
verde, o amarelo e o azul, com diversos 
adereços.  
 
Os foliões vestem calças e camisas de cetim, 
usam um chapéu confeccionado por eles mesmos, 
enfeitados de fitas e decorado com espelhos. Os 
palhaços usam roupas de chitão com estampas 
coloridas e uma túnica com muitos babados. 
Escondem o rosto com máscaras de couro de 

cabra, também confeccionado por eles. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio. 
4.3 - ATIVIDADES ECONÔMICAS 
 
4.3.1 - Agropecuária. 
 
4.3.1.1 - Agricultura 
 
Nome do atrativo: 
 Café. 
 
Localização: todo o município. Área não 
urbana 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não 
pavimentado, em regular estado de 
conservação e não adaptado. 
 
Descrição do acesso utilizado: na zona 
rural em várias propriedades, o acesso 
depende de cada local. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário, 
regular, em bom estado e não adaptado. 
 
Visitação: diariamente, das 8h às 16h, sem 
visitas guiadas, acesso gratuito e com 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: um dia, para cada propriedade. 
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Equipamentos e serviços no atrativo: 
depende da propriedade, normalmente 
apenas instalações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades Ocorrentes no Atrativo: cultivo 
de café. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: há tempo essa 
tradicional cultura já construiu uma vasta 
rede de relações ao redor do mundo. O nível 
de abrangência dessa atividade ultrapassa as 
fronteiras nacionais e marca sua presença em 
praticamente todos os países. Estima-se que 
o PIB da atividade cafeeira tenha alcançado a 
casa dos R$ 580 milhões em 2002, o que 
significa um crescimento de 30% em relação 
ao ano de 1996. 
 
É responsável pela ocupação direta de mão-
de-obra no meio rural, com a absoluta 
maioria convivendo em um sistema de 
economia familiar. Do total da produção de 
café arábica, 70% são exportados e 30% 
abastecem o mercado interno enquanto que 
o restante o mercado nascional. 
 
A cafeicultura é a principal atividade de 
Afonso Cláudio. Segundo o IBGE, em 2001 
foram colhidos cerca de 27.900 toneladas, a 
décima maior produção do estado. 
Ainda se destacam na agricultura o milho e 

outros produtos como o feijão, banana, cana 
de açúcar, arroz, tomate e o amendoim. 
 
Referências/Documentos consultados:  

1. http://www.sebraees.com.br/municipi
os/tel_mos_mun_agro.asp?codigo=775&
codigo_categoria= 
2. http://www.sebraees.com.br/pag_cat
.asp?codigo_categoria=991 
3. http://www.afonsoclaudio.net/cidade/
potecon.htm 

 
 
 
4.3.1.2 - Pecuária 
 
Nome do atrativo:  
Rebanho Bovino. 
 
Localização: todo o município, área não 
urbana. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, não 
pavimentado, em regular estado de 
conservação e não adaptado. 
 
Transporte para o atrativo: rodoviário 
regular, em bom estado e não adaptado. 
 
Visitação: diariamente, das 8h às 16h, sem 
visitas guiadas, acesso gratuito e com 
autorização prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporário. 
 
Tempo necessário para usufruir o 

atrativo: um dia para cada propriedade. 
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
depende da propriedade, normalmente 
apenas instalações sanitárias não adaptadas. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: criação 
de gado. 
 
Integra roteiros turísticos 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local e municipal. 
 
Descrição do atrativo: a Pecuária leiteira se 
caracteriza como a segunda atividade mais 
importante do município com 5310 cabeças 
no ano de 2001. 
O setor primário no município de Afonso 
Cláudio, contribuiu com cerca de 40% do PIB 
municipal em 1998, o que demonstra 
claramente a sua importância para a 
economia do município. 
 
 
Referências/Documentos consultados: 

http://www.sebraees.com.br/municipios/t
el_mos_mun_agro.asp?codigo=775&codi
go_categoria= 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.sebraees.com.br/municipi
http://www.sebraees.com.br/pag_cat
http://www.afonsoclaudio.net/cidade/
http://www.sebraees.com.br/municipios/t
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4.4 - EVENTOS PROGRAMADOS. 
 
4.4.1 � Feiras e Exposições. 
 
Nome do atrativo:  
Festa Agropecuária de Afonso Cláudio. 
 
Localização: Sede, área urbana, Parque de 
Exposições, Empoçado. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Centro. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
1km. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado de conservação 
e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: estrada não 
pavimentada, em direção ao município 
de Laranja da Terra. 
 
Transporte ao atrativo: rodoviário, regular, 
em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de Proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 

 
Visitação: no mês de agosto, sem visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 3 dias.  
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias não adaptadas, 
telefone público, serviços de limpeza e de 
segurança, barraquinhas com comidas típicas 
e apresentação musical. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
negociações entre produtores e distribuidores 
de diversos segmentos econômicos, shows, 
lazer e entretenimento. 
 
Integra roteiro turístico 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: é um evento com 
foco na mostra de produtos agopecuários da 
região. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco.  
 
 
 
 

 
 
 
 
Nome do atrativo:  
Festa de Emancipação Política e 
Exposição Agropecuária. 
 
Localização: Sede, área urbana, Parque de 
Exposições, Empoçado. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Centro. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
1km. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado de conservação 
e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: estrada não 
pavimentada, em direção ao município 
de Laranja da Terra. 
 
 
Transporte ao atrativo: rodoviário, regular, 
em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de Proteção ao atrativo: não 
há. 
 
Estado de conservação: bom. 
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Visitação: no mês de outubro, sem visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 3 dias.  
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias não adaptadas, 
telefone público, serviços de limpeza e de 
segurança, barraquinhas com comidas típicas 
e apresentação musical. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
negociações entre produtores e distribuidores 
de diversos segmentos econômicos, shows, 
lazer e entretenimento, barraquinhas de 
comidas tipical e apresentações de grupos 
populares. 
 
Integra roteiro turístico 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: trata-se de um 
exposição agropecuária e festa da 
emancipação política do municipio. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco.  
 
 

 
 
 
 
 
4.4.2 - Realizações Diversas 
 
4.4.2.1 � Artísticas e Culturais. 
 
Nome do atrativo:  
Semana da Cultura e do Meio Ambiente. 
 
Localização: Sede, área urbana, Praça 
Aderbal Galvão, Ginásio de Esportes e Casa 
da Cultura Eunice Siqueira Tristão. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Centro. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
1km. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado de conservação 
e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: principais 
ruas e praça do centro da cidade. 
 
Transporte ao atrativo: rodoviário, regular, 
em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de Proteção ao atrativo: não há. 
 

Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: no mês de maio, sem visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 5 dias.  
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias não adaptadas, 
telefone público, serviços de limpeza e de 
segurança. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: mostra 
de trabalhos artesanais, oficinas de arte, 
palestras e debates sobre cultura local e meio 
ambiente. 
 
Integra roteiro turístico 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: o evento tem o 
objetivo de fortalecer a cultura e a 
preservação do meio ambiente. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco.  
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4.4.2.2 � Sociais e Assistenciais 
 
Nome do atrativo:  
Festa do Afonsoclaudense Ausente 
  
Localização: Sede, área urbana, Praça 
Aderbal Galvão. Centro. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Sede. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: Sede. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado em bom estado de conservação 
e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: na principal 
praça do centro da cidade. 
 
Transporte ao atrativo: rodoviário, regular, 
em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de Proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: data móvel, no mês de julho, sem 
visitas guiadas, acesso gratuito e sem 
autorização prévia. 

 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 3 dias.  
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias não adaptadas, 
telefone público, serviços de limpeza e de 
segurança. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
confraternização dos Afonsoclaudenses 
ausentes, com a população local e visitantes. 
Lazer e entretenimento. 
 
Integra roteiro turístico 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: baile, shows, 
gincanas, barracas de comidas típicas, lazer e 
entretenimento. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco 
 
 
Nome do atrativo:  
Festa da Associação dos Pequenos 
Produtores Rurais de Serra Pelada 
 
Localização: Distrito de Serra Pelada, área 
não urbana. 
 

Localidade mais próxima do atrativo: Centro. 
 
Distância da localidade mais próxima: Sede. 
 
Distância da Sede do município: 1km. 
Acesso ao atrativo: rodoviário, 
parcialmente pavimentado, em bom estado 
de conservação e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: estrada 
sentido município de Itarana, em 
pavimentação (rodovia ES-484). 
 
Transporte ao atrativo: rodoviário regular, 
em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de Proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: no mês de julho, sem visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 3 dias.  
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias não adaptadas, 
telefone público, serviços de limpeza e de 
segurança, barraquinhas com comidas típicas 
e apresentação musical e rodeio. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: rodeio, 
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shows, lazer e entretenimento, barraquinhas 
de comidas típicas, apresentações de grupos 
populares. 
 
Integra roteiro turístico 
comercializados? Não. 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: festa para o peão 
boiadeiro. Exposição de rebanho bovino e 
rodeio. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco 
 
 
 
4.4.2.3 - Religiosa 
 
Nome do atrativo:  
Festa de São Sebastião 
 
Localização: Sede, área urbana, Igreja Matriz. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: Centro. 
 
Distância da localidade mais próxima: 1km. 
 
Distância da Sede do município: 1 km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado de conservação 
e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: a Igreja 

localiza-se na Praça Aderbal Galvão, a 
principal do Centro da cidade. 
 
Transporte ao atrativo: rodoviário, regular, 
em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de Proteção ao atrativo: não há. 
 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: no mês de janeiro, sem visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 2 dias.  
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias não adaptadas, 
telefone público, serviços de limpeza e de 
segurança, barraquinhas com comidas 
típicas, apresentação musical e rodeio. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: 
procissões, missas, novenas, barraquinhas de 
comidas tipicas e apresentações de grupos 
religiosos. 
 
Integra roteiro turístico 
comercializados? Não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 

Descrição do atrativo: festa de devoção à 
São Sebastião. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco 
 
 
4.4.2.4 - Populares e Folclóricas 
 
Nome do atrativo:   
Festa do Peão Boiadeiro. 
 
Localização: Sede, área urbana, Parque de 
Exposições, Empoçado. 
 
Localidade mais próxima do atrativo: 
Centro. 
 
Distância da localidade mais próxima: 
1km. 
 
Distância da Sede do município: 1km. 
 
Acesso ao atrativo: rodoviário, totalmente 
pavimentado, em bom estado de conservação 
e não sinalizado. 
 
Descrição do acesso utilizado: estrada não 
pavimentada, em direção ao município 
de Laranja da Terra. 
 
Transporte ao atrativo: rodoviário, regular, 
em bom estado e não adaptado. 
 
Legislação de Proteção ao atrativo: não 
há. 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Afonso Cláudio / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

57

 
Estado de conservação: bom. 
 
Visitação: no mês de abril, sem visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem autorização 
prévia. 
 
Acessibilidade ao atrativo: temporária. 
 
Tempo necessário para usufruir o 
atrativo: 3 dias.  
 
Equipamentos e serviços no atrativo: 
instalações sanitárias não adaptadas, 
telefone público, serviços de limpeza e de 
segurança, barraquinhas com comidas 
típicas, apresentação musical e rodeio. 
 
Atividades ocorrentes no atrativo: rodeio, 
shows, lazer e entretenimento, barraquinhas 
de comidas típicas e apresentações de grupos 
populares. 
 
Integra roteiro turístico 
comercializados? não. 
 
Origem dos visitantes: local, municipal e 
entorno regional. 
 
Descrição do atrativo: festa para o peão 
boiadeiro. Exposição de rebamho bovino, 
rodeio. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco 
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5 � EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS  
TURÍSTICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 � HOSPEDAGEM 
 
5.1.1 - Meios de Hospedagem  

Oficialmente Cadastrados. 
 
5.1.1.1 - Hotel. 
 
Nome da empresa:  
Hotel Custodio.  
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea. 
 
Localização: Rua Ramiro de Barros, 78. 
Centro. Cep: 29600-000.  
 
Telefone: (27) 3735-1162. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 7 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 16 quartos 
com banheiro privativo, total de  40 leitos e 
32 quartos sem banheiro privativo, total de 
64 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, ar-condicionado/calefação, 
ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 

Área social: sala de tv/vídeo. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Hotel dos Viajantes.  
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Rua Roberto Hollunder 
160. Centro. Cep: 29600-000.  
 
Telefone: (27) 3735-2694. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 6 quartos 
com banheiro privativo, total de 18 leitos e 9 
quartos sem banheiro privativo, total de 16 
leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão e ventilador/circulador. 
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Tipo de diária: inclui  café da manhã. 
 
Área social: sala tv/vídeo. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Hotel Três Pontões. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea. 
 
Localização Estrada de Afonso Cláudio. 
Campo Vinte e Um. Cep: 29600-000.  
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 7 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 16 quartos 
com banheiro privativo, total de  40 leitos e 
32 quartos sem banheiro privativo, total de 
64 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, ar-condicionado/calefação, 
ventilador/circulador, frigobar, varanda e 

serviço de quarto. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social:  sauna, piscina, restaurante, 
sala de tv/vídeo e salão de jogos. 
 
Formas de pagamento: cartão de crédito, 
cheque e/ou dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
5.1.1.2 - Pousada. 
 
Nome da empresa:  
Pousada das Cachoeiras.  
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização:  Rua Lenir Alves de Lima. 
Campo 21.  
 
Telefone: (27) 3735-1926. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 

Unidades habitacionais (UH�s): 16 chalés. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: estacionamento, 
churrasqueiras, piscina, sauna e restaurante. 
 
Recreação e lazer: piscina natural, passeios 
a cavalo, pesque e solte e passeio de 
charrete. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou 
dinheiro. 
 
Descrição e observações 
complementares: chalés a beira de uma 
corredeira. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Rural Acapulco 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização:  Bairro Santa Fé. 
 
Telefone: (27) 3735-2017. 
 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Afonso Cláudio / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

60

Gerências: geral. 
Número de funcionários: 6 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 7 chalés 
com banheiro privativo. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, ventilador, frigobar, varanda e ar-
condicionado. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: estacionamento, piscina, sauna 
e restaurante. 
 
Recreação e lazer: passeios a cavalo, 
pesque e solte, passeio de charrete, campo 
de futebol, pedalinho, lagos e trilhas. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Vovó Dindinha  
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 

Localização: Estrada do Vargedo 
Telefone: (27) 3735-2553. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários:  5 funcionários 
permanentes e 8 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 16 quartos 
com banheiro privativo, total de 40 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: estacionamento, 
churrasqueiras, piscina, sauna e restaurante. 
 
Recreação e lazer: piscina natural, passeios 
a cavalo, pesque e solte e passeio de 
charrete. 
 
Formas de pagamento:  cheque, dinheiro. 
 
Descrição e observações 
complementares:  a pousada tem uma 
lojinha de agroindústria com venda de 
produtos típicos da região. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 

 
Nome da empresa:  
Pousada e Restaurante Lazer Belph  
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Fazenda Guandu, a 18km do 
Centro de Afonso Cláudio, km 25, da ES-165 
 
Telefone: (27) 3735-8003. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes e 08 temporários. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 23 quartos 
com banheiro privativo, total de 50 leitos e 
15 quartos sem banheiro privativo, total de 
30 leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: estacionamento, churrasqueira, 
restaurante e piscina. 
 
Recreação e lazer: piscinas, cachoeira, casa 
de chá, campo de futebol e restaurante 
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Formas de pagamento: cheque, dinheiro  
Referências/Documentos consultados:  
in loco 
 
 
Nome da empresa:  
Restaurante e Pousada Eco Estação. 
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização:  Rua estrada que liga a Sede 
ao distrito de Piranema, há 26km da Sede. 
 
Telefone: (27) 3735-3969 e (27) 9947-
6263. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 9 chalés, 
1 casa e 1 salão. 
 
Área de camping: capacidade para 200 
pessoas. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão e cozinha. 
 
Tipo de diária: a combinar (com ou sem 
café da manhã). 

 
Área social: estacionamento. 
 
Recreação e lazer: churrasqueiras, piscina, 
campo de futebol, trilhas, passeio de bóias no 
rio, pesque e pague, muro de escaladas, 
tiroleza e cachoeira. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Afonso Cláudio 
 
Natureza da entidade: privada 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Quintino Bocaiuva, 128, 
Centro. CEP: 29.600-000. 
 
Telefone: 27 3735-1865 
 
Gerência: Geral 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente 
 
Unidades Habitacionais: 3 quartos de casal 
com banheiros, total de 3 leitos; 11 quartos 

de solteiro com banheiro, total de 18 leitos. 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, ar-condicionado, ventilador de teto, 
varanda, frigobar e serviço de quarto. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área Social: sala de TV/DVD e garagem no 
sub-solo 
 
Formas de pagamento: cheque, cartão ou 
dinheiro 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Pousada Três Pontões.  
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Principal, s/n, a 9km da 
Sede do município, zona rural. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): é uma 
residência particular, um sítio onde a 
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proprietária aluga e acomoda os clientes nos 
quartos disponíveis da casa. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, ventilador/circulador e frigobar. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 
Área social: estacionamento e 
churrasqueiras. 
 
Recreação e lazer: piscina natural e trilhas. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou 
dinheiro. 
 
Descrição e observações 
complementares: possui atrativo cultural 
como: quitungo de farinha ainda original, 
engenho de cana-de-açúcar, moinho de fubá, 
ambiente rural típico, mata nativa intacta, 
Mata Atlântica preservada, gruta, Pedra dos 
Três Pontões, bicas de água para banho, 
plantas diversas e açude. RPPN � Reserva 
Particular do Patrimônio Natural. Há 
possibilidade de exploração técnico-científica 
das áreas naturais, do ecoturismo e do 
turismo de aventura. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
 
 

 
 
5.2.2 - Meios de Hospedagem  

Não Cadastrados Oficialmente. 
 
5.2.2.1 - Pensão. 
 
Nome da empresa:  
Pensão Milke.  
 
Natureza da entidade: privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Rua Jose Garcia, 96. São 
Vicente. Cep: 29600-000.  
 
Telefone (27) 3735-1916. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários:  2 funcionários 
permanentes. 
 
Período de funcionamento: permanente. 
 
Unidades habitacionais (UH�s): 1 quarto 
com banheiro privativo, total de 2 leitos, 16 
quartos sem banheiro privativo, total de 20 
leitos. 
 
Facilidades nas unidades habitacionais: 
televisão, ventilador/circulador. 
 
Tipo de diária: inclui café da manhã. 
 

Área social: restaurante. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou 
dinheiro. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
5.3 - ALIMENTAÇÃO. 
 
5.3.1 - Restaurantes. 
 
Nome da empresa:  
Restaurante Gonçalves. 
 
Natureza da entidade:  privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Presidente 
Vargas, s/n. Centro. Cep: 29600-000.  
 
Telefone: (27) 3735-1065. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 10h às 20h. 
 
Capacidade do empreendimento: 15 mesas. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou 
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dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e atendimento a la carte e self-
service. 
 
Tipos de cozinha: brasileira, regional. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Bar e Restaurante do Marcão. 
 
Natureza da entidade:  privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Avenida Presidente 
Vargas, 265. Centro.  Cep: 29600-000.  
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 8h às 20h. 
 
Capacidade do empreendimento: 12 mesas. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e atendimento a la carte e PF. 

 
Tipos de cozinha: brasileira, regional. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome da empresa:  
Luanda Restaurante. 
 
Natureza da entidade:  privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Praça Adherbal Galvão.  
 
Telefone: (27) 3725-2047. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 10h às 
22h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 
mesas. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e atendimento self-service. 
 
Tipos de cozinha: brasileira, regional. 

 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
Nome da empresa:  
Lanchonete e Restaurante Balaio. 
 
Natureza da entidade:  privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: urbana. Praça Adherbal Galvão, 
180. Centro. Cep: 29600-000.  
 
Telefone: (27) 3735-1990. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 5 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 8h às 
23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 
mesas. 
 
Formas de pagamento: cheque e/ou 
dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e atendimento a la carte e self-
service. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Referências/Documentos consultados: 
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 in loco. 
 
 
 
5.3.2 - Bares/Cafés/Lanchonetes. 
 
Nome da empresa:  
Bar Tô a Toa. 
 
Natureza da entidade:  privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Travessa Elias Gastim, 29. 
Centro. Cep: 29600-000. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 3 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 8h às 
23h. 
 
Capacidade do empreendimento: 10 
mesas. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente. 
 
Tipos de cozinha:  brasileira e regional. 
 
Descrição e observações 
complementares: possui mesa de sinuca. 

 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
5.3.3 - Outros. 
 
Nome da empresa:  
Panela de Barro Pizzaria. 
 
Natureza da entidade:  privada. 
 
Edificação: contemporânea, não tombada. 
 
Localização: Travessa Elias Gastim, 41. 
Centro. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 2 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: permanente, das 17h às 23h. 
 
Capacidade do empreendimento:  8 mesas. 
 
Formas de pagamento:  dinheiro e/ou cheque. 
 
Equipamentos e serviços: música ambiente. 
 
Tipos de cozinha: brasileira e regional. 
 
Descrição e observações 
complementares: pizzas, moquecas e 
porções. 
 
Referências/Documentos consultados: 

 in loco. 
 
 
 
 
Nome da empresa:  
Pastelaria e Caldo de Cana. 
 
Natureza da entidade:  privada. 
 
Edificação: contemporânea não tombada. 
 
Localização: Praça da Bandeira, 34. Centro. 
Cep: 29600-000.  
 
Telefone: (27) 3735-1552. 
 
Gerências: geral. 
 
Número de funcionários: 4 funcionários 
permanentes. 
 
Funcionamento: segunda a Sábado, das 7h 
às 23h e domingo, até 19h. 
 
Capacidade do empreendimento: 14 
mesas e 56 cadeiras. 
 
Formas de pagamento: dinheiro. 
 
Equipamentos e serviços: música 
ambiente e ao vivo com caldos quentes e 
culinária típica. Serve pastel com caldo de 
cana. 
 
Tipos de cozinha: brasileira. 
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Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
5.4 - TRANSPORTES. 
 
5.4.1 - Táxis. 
 
Nome da empresa:  
Ponto de Táxi. 
 
Integra rede de transportes: local e 
regional. 
 
Endereço: Praça da Independência, 341. 
Centro. CEP: 29600-000. 
 
Gerências: cada motorista administra o seu 
serviço. 
 
Período de atendimento: todos os dias, 
24h. 
 
Formas de ingresso/pagamento: dinheiro. 
 
Tipos de transporte: rodoviário. 
 
Características do veículo/frota: veículos 
próprios.  
 
Abrangência do atendimento: local e 
regional. 
 
Equipamentos e serviços existentes no 

interior do transporte: ar condicionado e 
música ambiente, em alguns veículos. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
5.5 - EVENTOS. 
 
5.5.1 - Parques, Pavilhões e Exposições. 
 
Nome:  
Parque de Exposição Dr. João Eutropio. 
 
Localização: há 6km da Sede, Empoçado. 
Cep: 29600-000. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de Afonso 
Cláudio. 
 
Número de funcionários: serve-se dos 
funcionários da Prefeitura Municipal, de 
acordo com a necessidade. 
 
Formas de pagamento do uso de 
equipamento/serviços: depende do 
evento. 
 
Características gerais: funcionamento de 
acordo com os eventos, localizado a menos 
de 2km do centro hoteleiro. 
 
Espaço físico: aproximadamente 30 mil 
metros quadrados. 
 
Área pára feiras e exposições: não coberta, 
com possibilidade de montagem de standes. 

 
Outras instalações: a Escola Agrícola do 
município localiza-se na área interna do 
Parque, onde produz sua horta de mudas e 
legumes e possui uma quadra coberta, que é 
anexada aos eventos do Parque sempre que 
necessário. 
Descrição e observações 
complementares: o parque de exposição 
pertence à prefeitura. Sedia exposição 
agropecuária e festas, com arquibancadas, 
palco e baias. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
5.6 - LAZER E ENTRETERIMENTO. 
 
5.6.1 - Parques, Jardins E Praças. 
 
Nome:  
Praça Adherbal Galvão. 
 
Localização: Sede, em frente a igreja 
matriz. Centro. 
 
Gerências: Prefeitura Municipal de Afonso 
Cláudio. 
 
Funcionamento: 24h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
locais de alimentação, serviço de limpeza, 
serviço de segurança e telefone público. 
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Principais atividades ocorrentes: lazer. 
 
Descrição e observações 
complementares: praça da matriz, 
composta por jardins, árvores, televisão 
pública, lago artificial e bancos. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
 
5.6.2 - Clubes. 
 
Nome:  
Ipiranga Esporte Clube. 
 
Localização: Rua Antônio Manoel Fernandes, 
s/n, Centro.  
 
Telefone: (27) 3735-2527 
 
Gerências: geral (Ipiranga Esporte Clube), 
possui 5 funcionários, ingresso para 
associados e convidados ou pago para 
visitantes de outras cidades. 
 
Funcionamento: terça a Domingo, a partir 
das 9h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias não adaptadas, locais de 
alimentação parcialmente adaptados, serviço de 
limpeza, telefone público, estacionamento com 
aproximadamente 700 vagas, 2 piscinas (um 

semi olímpica e uma infantil), campo de futebol, 
campo não gramado e sauna. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer, 
entretenimento e atividades esportivas. 
 
Observações Complementares: sauna 
todas as quartas-feiras, nos seguintes 
horários: feminino, das 18h às 19h e 
masculino, das 19h às 20h. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
AABB � Associação  
Atlética Banco do Brasil. 
 
Localização: Avenida Presidente Vargas, 
152. Centro. Cep: 29600-000.  
 
Telefone: (27) 3435-1388. 
 
Gerências: geral. Acesso pago e possui 9 
funcionários permanentes. 
 
Funcionamento: todos os dias, de 8h às 
18h. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimentação, 
serviço de limpeza e telefone público. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer. 
 

Descrição e observações 
complementares: piscina, saunas, quadras 
de areia, campo society, arquibancadas, 
salão social, pista para bocha, vestiário, 
banheiros e bar. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
5.6.3 - Estádios, Ginásios e Quadras 
 
Nome:  
Campo do Ipiranga Esporte Clube. 
 
Localização: Rua Antônio Manoel Fernandes, 
s/n, Centro.  
 
Telefone: (27) 3735-2527. 
 
Gerências: geral (Ipiranga Esporte Clube),  
possui 5 funcionários, ingresso para 
associados e convidados ou pago para 
visitantes de outras cidades. 
 
Funcionamento: terça a domingo, a partir 
das 9h ou de acordo com a programação 
esportiva. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimentação, 
serviço de limpeza, telefone público, 
estacionamento com aproximadamente 700 
vagas, vestiários, arquibancadas para 
aproximadamente 800 pessoas e iluminação. 
 
Principais atividades ocorrentes: 
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atividades esportivas. 
 
Observações Complementares: sedia os 
principais jogos municipais. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome:  
Ginásio da Escola Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio Afonso Cláudio. 
 
Localização: Escola Estadual de Ensino 
Fundamental e Médio Afonso Cláudio, na 
Travessa dos Estudantes, São Tarcísio. 
 
Gerências: administração pública, ingresso 
gratuito. 
 
Funcionamento: todos os dias, das 7h às 
22h40. 
 
Equipamentos, instalações e serviços: 
instalações sanitárias, locais de alimentação, 
serviço de limpeza, telefone público, 
estacionamento (no entorno), quadra 
poliesportiva, vestiários e arquibancadas. 
 
Principais atividades ocorrentes: lazer e 
atividades esportivas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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6 - INFRA-ESTRUTURA DE APOIO  
TURÍSTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS  
DO MUNICÍPIO 

 
6.1.1 - Características Gerais 
 
6.1.1.1 - Políticas 
 
Nome do município:  
Afonso Cláudio. 
 
Endereço da prefeitura: Praça da 
Independência, 341. Centro. CEP: 29600-
000. 
 
Telefone: (27) 3735-1533 e (27) 3735- 2223. 
 
Fax: (27) 3735-1533.  
 
E-mail: pmac.gabinete@bsline.com.br. 
 
Registro estadual: CNPJ 27.165.562/0001-41 
 
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio. 
 
 
6.1.1.2 - Geográficas 
 
Localização:  
Latitude �  20º04�26.4�� S 
Longitude �  41º07�26.4�� O 
 
Área total do município: 952km². 
 
Município limítrofes:  
Norte: Laranja da Terra. 

Sul: Conceição do Castelo e Venda Nova do 
Imigrante. 
Leste: Domingos Martins, Santa Maria de 
Jetibá e Itarana. 
Oeste: Brejetuba e Minas Gerais. 
 
Distritos:  

 Sede,  
 Serra Pelada,  
 Ibicaba,  
 Pontões,  
 Piracema,  
 Fazenda Guandu e  
 São Francisco. 

 
Temperatura:  
Mínima: 14ºC. 
Média: 22ºC. 
Máxima: 31ºC. 
 
Clima: O clima é tropical, e em geral seco, 
com temperatura média anual de 22 graus 
centígrados. As chuvas são mais freqüentes 
de novembro a janeiro. 
 
 
Altitude  
 
Média  400m. 
Máxima 1.295m.  
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco 
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6.1.1.3 - Econômicas 
 
Principais atividades econômicas: 
agricultura, pecuária e comércio. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio. 
 
 
6.1.2 - Aspectos Históricos 
 

A região, outrora conhecida como 
Território do Guandu, era uma 
considerável extensão de terra que 
abrangia muitas localidades (cidades 
e vilas), resultante do 
desmembramento da Zona 
Guanduense. Pertencente à Zona da 
Mata, abrangia as terras desde a 
divisa com o município de Castelo até 
Linhares.  

 
Região inculta, não possuía vida autônoma. 
Pertenceu primeiramente ao município de 
Cachoeiro de Itapemirim, depois ao da Serra 
e, por último, ao de Santa Leopoldina, até 20 
de janeiro de 1891, quando se deu a sua 
emancipação. 
 
O território era habitado, primitivamente, 
pelos pacíficos índios Botocudos, uma facção 
da família dos Aimorés, e se dedicavam 
especialmente à cerâmica. Debandaram 
quando sentiram a presença de aventureiros. 
 

Atraído pela idéia da exploração aurífera, 
chegou Antônio de Souza Barros que se 
estabeleceu nas proximidades da Fazenda 
Guandu, formando ali a primeira propriedade 
da região. Com as mesmas intenções, o 
engenheiro Frederico Wilner Vieira, em 1845, 
abandonando o posto de diretor do 
Aldeamento Imperial Alfonsino, estabelecido 
à margem do Rio Castelo. Com famílias 
vindas do Estado do Rio de Janeiro e 
principalmente de Minas Gerais, chegando 
uma após a outra. Deixaram de herança 
costumes e crenças que hoje constitui o 
folclore da região. 
 
Em 1873, a Caravana mineira chefiada por 
Sabino Coimbra de Oliveira instalou-se à 
margem esquerda do Córrego Três Pontões, 
aos pés da Pedra que figura como símbolo do 
Município. Ali, formaram um povoado, mas o 
prejuízo causado pela escassez de água fez 
com que abandonassem tudo e seguindo o 
curso do riacho, encontraram o Rio Guandu. 
Estabeleceram à margem direita do rio na 
parte norte da atual cidade, onde formaram 
um novo povoado que foi crescendo e 
atraindo mais habitantes. 
 
Em setembro de 1886, o arraial recebeu a 
primeira visita pastoral, chefiada pelo Bispo 
do Rio de Janeiro, D. Pedro Maria de Lacerda. 
Ele batizou o povoado de São Sebastião do 
Alto Guandu, deixando com os moradores 
uma imagem do Santo esculpida em madeira, 
a qual é conservada no altar-mór da Igreja 
Católica. 

 
Quando proclamada a República, em 1889, o 
povoado foi elevado à categoria de Vila pelo 
Dec. nº 3 da Constituição Provisória do 
Estado. A Vila e o Município passaram a ter o 
nome de Afonso Cláudio em homenagem ao 
chefe do Movimento Republicano no Estado, o 
Jurisconsulto Dr. Afonso Cláudio de Freitas 
Rosa, tendo ele fundado na Vila um dos 
principais núcleos propagandistas.  
 
O movimento político, social e cultural foi 
intenso desde o início da colonização. Ainda 
no século passado, surgiram as primeiras 
escolas municipais, um teatro, um jornal � �O 
Alto Guandu�, uma banda musical - 
�Eutherpe Guanduense�, a iluminação pública 
com sistema à luz de querosene, o 
Regimento Interno Municipal e a criação de 
uma exposição anual de produtos relativos à 
agricultura, às artes, botânica, curiosidades, 
antiguidades e outras. Também foram criados 
o Cartório do Registro Civil e a Comarca, em 
14/08/1892. 
 
Além das famílias mineiras e fluminenses, 
famílias italianas e alemãs desbravaram a 
região, construindo e cultivando terras 
especialmente com o plantio do café, 
constituindo o principal produto da região. 
Também, em número resumido, foram 
trazidos escravos para trabalhar em algumas 
fazendas existentes na época. De Carangola, 
cidade mineira, veio um grupo de 
remanescentes da escravatura, cujos 
descendentes ainda permanecem no lugarejo 
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de Fortaleza, nome dado pelos habitantes por 
eles se sentirem protegidos no local.  
 
No começo do século XX, Afonso Cláudio foi 
palco de crimes hediondos praticados por 
cangaceiros alojados em fazendas localizadas 
na divisa dos municípios mineiros, onde não 
havia destacamento Policial ou Militares. Os 
moradores da cidade viviam sobressaltados 
com tamanha violência. Os criminosos eram 
protegidos pelos coiteiros que lhes davam 
total cobertura. Embora houvesse jurisdição e 
policiamento competentes constituídos na 
cidade, era impossível conter a animosidade 
dos facínoras em tempo suficiente, dadas às 
dificuldades de comunicação. 

 
Com à abertura da estrada de 
rodagem Florentino Avidos, em 1928, 
a aproximação de reforços tornou-se 
mais acessível, contribuindo para 
melhor combate aos crimes 
praticados na região. 

 
Outra História:  o primeiro aventureiro a 
penetrar nesta região foi o engenheiro 
Frederico Wilmer, no século XIX. Ele 
encontrou ouro na Lagoa Seca, local hoje 
conhecido como Fazenda Santo Antônio do 
Alto Guandu, no Distrito de Pontões. Isto 
atraiu muitos exploradores. Segundo os 
registros históricos, Wilmer morreu de febre 
amarela em Vitória, em 1851. 
 
A primeira colônia instalada na região data de 
1873. Neste ano, o desbravador Sabino 

Coimbra de Oliveira instalou-se às margens 
do Córrego Três Pontões. Logo depois, 
algumas famílias vieram de Minas e se 
instalaram no local hoje conhecido como 
Distrito de Serra Pelada. Em 1877, o povoado 
era composto por 20 casas, uma capela e o 
cemitério, até que a população mudou-se 
para as margens do Rio Guandu, devido a 
uma forte seca. 
 
Novas famílias foram para o povoado em 
1886. O arraial foi transformado em distrito 
em 1888 e, em 1890, transformado em vila. 
O município foi criado em 20 de janeiro de 
1891, com o nome de Afonso Cláudio, em 
homenagem ao jurista que se tornou o 
primeiro governador do Estado de regime 
republicano e nasceu na região. A vila passou 
à categoria de cidade em 1907. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio. 
 
 
 
6.1.3 - Administração Municipal 
 
6.1.3.1 - Estrutura Administrativa 
 
Nome do Prefeito: Edélio Francisco Guedes. 
 
Número de Secretarias, Departamentos 
e Outros:  
 
Secretaria Municipal de Administração; 
Secretaria Municipal de Agricultura e 

Desenvolvimento Econômico; 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Urbanos; 
Secretaria Municipal de Saúde; 
Secretaria Municipal de Educação; 
Secretaria Municipal de Planejamento; 
Secretaria Municipal de Infra-Estrutura; 
Secretaria Municipal de Finanças e 
Chefia de Gabinete. 
 
Referências/Documentos consultados:   
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio. 
 
 
6.1.3.2 - Gestão do Turismo 
 
Órgão oficial de turismo: �gabinete� 
departamento de turismo. 
 
Titular do órgão: Assessoria de Gabinete � 
Maria Lurdes Zanelão. 
 
Conselho municipal de turismo: não está 
funcionando, mas existe. 
 
Referências/Documentos consultados:  
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio. 
 
 
 
6.1.4 - Legislação Municipal 
 
Lei Orgânica do Município: lei de 31/03/90. 
 
Legislação de prevenção ambiental: nº 
da lei 1511/99. 
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Referências/Documentos consultados:  
 Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio. 
 
6.1.5 - Feriados e Datas  

Comemorativas Municipais 
 

 Emancipação política � 20 de janeiro; 
 Festa de Nossa Senhora de Lourdes � 
11 de fevereiro; 
 São Vicente de Paulo � 27 de setembro; 
 Festa da reforma luterana � 31 de 
outubro. 

 
Referências/Documentos consultados: 
 Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio. 
 
 
6.1.6 - Serviços Públicos 
 
Domicílios particulares permanentes: 8.479. 
 
6.1..6.1 - Abastecimento de Água 
 
Empresa responsável: CESAN - Companhia 
Espirito Santense de Saneamento.  
 
Forma de abastecimento de água dos 
domicílios particulares permanetes e 
número de domicílios dos atendidos (%):  

 rede geral � 46,6%; 
 poço ou nascente � 50,9% e 
 outra � 2,5%. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em: 

<http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mu
nicipios/01/Habitacao/tab06.pdfAcesso 
em jan. 2005. Fonte dos dados: IBGE. 
Microdados do Censo 2000. 

6.1.6.2 - Serviços de Esgoto 
 
Empresa responsável: CESAN -Companhia 
Espirito Santense de Saneamento.  
 
Forma de esgotamento sanitário dos 
domicílios particulares permanentes e 
número dos atendidos (%):  

 fossa rudimentar � 36,2%; 
 fossa séptica � 3,8%; 
 outro escoadouro � 1,1%; 
 rede geral de esgoto ou pluvial � 
37,4%; 
 rio, lago ou mar � 12,6%; 
 vala � 3,9% e 
 nenhuma � 5,1%. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em: 
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
icipios/01/Habitacao/tab07.pdf. Acesso 
em jan. 2005. Fonte dos dados: IBGE. 
Microdados do Censo 2000. 

 
 
Forma de esgotamento sanitário dos 
domicílios particulares permanentes 
urbanos e número de ligações (%):  

 fossa rudimentar � 8,9%; 
 fossa séptica � 0,2%; 
 outro escoadouro � 0,5% 
 rede geral de esgoto ou pluvial �76,1 %; 

 rio, lago ou mar � 10,2%; 
 vala � 3,0%; 
 nenhuma � 1,2%. 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. IPES. Disponível em:  
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
icipios/01/Habitacao/tab08.pdf. Acesso 
em jan. 2005. Fonte dos dados: IBGE. 
Microdados do Censo 2000. 

 
 
6.1.6.3 - Serviços de Energia 
 
Tipo de abastecimento de energia: elétrica. 
 
Empresa responsável: ESCELSA - Espírito 
Santo Centrais Elétricas. 
 
Número de domicílios atendidos:  

1. Residencial: 4.465 
2. Comercial: 628 
3. Industrial: 66 
4. Rural: 3.322 

 
Referências/Documentos consultados:  

1. ESCELSA - Espírito Santo Centrais 
Elétricas. 
2. http://www.sebraees.com.br/municipi
os/tel_mos_mun_5.asp?codigo=775&codi
go_categoria= 

 
 
6.1.6.4 - Serviços de Coleta de Lixo 
 
Tipo de coleta de lixo e número de 

http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
http://www.sebraees.com.br/municipi
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domicílios atendidos (%):  
 coletado � 46,3%; 
 jogado em rio, lago ou mar � 0,4%; 
 jogado terreno baldio ou logradouro � 
7,0%; 
 queimado ou enterrado � 45,4% e  
 tem outro destino � 0,8%. 

 
Empresa responsável: Prefeitura Municipal 
de Afonso Cláudio. 
 
Referências/Documentos consultados:  

IPES. Disponível em: 
http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
icipios/01/Habitacao/tab09.pdf 

 
 
6.1.6.5 - Outros Serviços  
 
Telefones Públicos: 2.763 (Abr/2003). 
 
Terminais Telefônicos Existentes: 3.237 
(Abr/2003). 
 
Referências/Documentos consultados: 

http://www.sebraees.com.br/municipios/t
el_mos_mun_5.asp?codigo=775&codigo_
categoria= 

 
 
6.1.7 - Outras Informações 
 
Distância da Sede à Capital do Estado:  
138Km. 
 
Taxa de urbanização: 44,87%. 

 
Densidade demográfica: 33.81 hab/km2. 
 
População residente: total 32.232. 
Referências/Documentos consultados:  
IBGE - Censo 2000. 
 
 
 
6.2 - MEIOS DE ACESSO AO MUNICÍPIO 
 
6.2.1 - Terrestres 
 
6.2.1.1 - Terminais/Estações  

Rodoviárias e Serviços  
Rodoviários 

 
Rodovias: 

- Rodovia Sebastião Alves de Lima 
�165 ES�: liga a cidade de Afonso 
Cláudio à Rodovia BR 262. 
- Rodovia Pinga Fogo: Liga a cidade 
à Rodovia BR-262, passando pelo Distrito 
de Piracema. 
- Rodovia Florentino Avidos: passa 
pelo Distrito de Serra Pelada e pelas 
cidades de Itarana, Santa Maria de 
Jetibá, Santa Leopoldina e Vitória. 
- Os Distritos são ligados por estradas 
municipais.  

 
Federal � pavimentada, regular. 
Estadual � pavimentada, regular. 
Municipal � não pavimentada, regular. 
 
Equipamentos, serviços e facilidades nos 

equipamentos e vias de acesso: 
instalações sanitárias, locais de alimentação, 
serviço de limpeza, serviço de segurança, 
locais de embarque e desembarque, lojas de 
conveniências, vendas de passagens, 
instalações sanitárias e limpeza e telefone 
público. 
 
Acessos para capital do Estado:  saindo 
de Vitória, siga pela BR-262 e entre à direita, 
logo depois de Aracê. Serão mais 42km pela 
ES-165.  
 
Acesso para outras capitais:  

 Belo Horizonte, MG � Rodovia BR-262; 
 Rio de Janeiro, RJ � Rodovia BR-101 Sul; 

 
Acesso para outras municípios:  

 Laranja da Terra. 
 Baixo Guandu. 
 Ibatiba. 
 Conceição do Castelo. 
 Venda Nova do imigrante.  

 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
6.3 - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 
 
6.3.1 - Agências Postais. 
 
Nome/Entidade:  
Agência dos Correios. 
 

http://www.ipes.es.gov.br/perfil/pdf/mun
http://www.sebraees.com.br/municipios/t
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Localização: Avenida Marechal Deodoro. 
Centro. Cep: 29600-000.  
 
Telefone: (27) 3735-1068. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
8h às 17h 
 
Serviços prestados: serviços postais e 
banco postal Bradesco. 
 
Referências/Documentos consultados: 
in loco. 
 
 
 
6.4 - SISTEMA DE SEGURANÇA 
 
6.4.1 - Delegacias e Postos de Polícia. 
 
Nome/entidade:  
Polícia Civil � Delegacia  
de Polícia de Afonso Cláudio. 
 
Localização: Rua Maria Pádua Soares, s/n, 
Centro. CEP 29600-000.  
 
Telefone: (27) 3735-1292.  
 
Funcionamento: 24h. 
 
Equipamentos: viaturas e todos os 
necessários aos serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: ocorrências policiais, 
apreensões e atendimento ao público. 

 
Referências/Documentos consultados: 
 In loco. 
 
 
6.5 - SISTEMA MÉDICO-HOSPITALAR 
 
6.5.1 - Hospitais 
 
Nome/entidade:  
Policlínica Hospital e Mternidade. 
 
Localização: Rua Beijamim Constante, 68. 
Centro. Cep: 29600-000. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, de 
acordo com agendamento para consultas e 
para internações de acordo com a 
necessidade. 
 
Equipamentos: centro cirúrgico, 
consultórios, recepção, maternidade e outros 
necessários aos serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: clínica geral, pediatria, 
ultra-sonografia, ginecologia, cardiologia,  
otorrino, odontologia, cirurgia plástica, 
serviço de laboratório e outras 
especialidades. 
 
Observações complementares: atende 
diversos convênios e particulares. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nome/entidade:  
Hospital da Conferência  
São Vicente de Paulo. 
 
Localização: Sede. Rua José Giestas, 63. 
Centro. Cep: 29600-000.  
 
Telefone: (27) 3735-1699 e (27) 3735-
1969. 
 
Funcionamento: 24h. 
 
Equipamentos: centro cirúrgico, 
consultórios, recepção, maternidade e outros 
necessários aos serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: clínico geral, obstetra e 
ginecologia. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
6.7.2 � Clínicas Médicas 
 
Nome/entidade:  
Clínica Médica Dr. Edgar  
Zambrana Morales. 
 



 
Inventário da Oferta Turística do Município de Afonso Cláudio / 2005. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

74

Localização: Rua José Giestas, 102, Centro. 
CEP 29600-000.  
 
Telefone: (27) 3735-1082. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, de 
acordo com agendamento para consultas. 
Equipamentos: consultórios, recepção e 
outros necessários aos serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: clínica geral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
In loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Clínica Médica Dr. Frederico  
Augusto Codeceira Nogueira 
 
Localização: Rua José Giestas, 43, Centro. 
CEP 29600-000.  
 
Telefone: (27) 3735-1504 e (27) 3735-
3515. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, de 
acordo com agendamento para consultas. 
 
Equipamentos: consultórios, recepção e 
outros necessários aos serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: clínica geral. 
 
Observações complementares: atende 
particulares e convênios. 

 
Referências/Documentos consultados: 
 In loco. 
 
 
 
 
Nome/entidade:  
Clínica Médica Dr. Jorge  
Oliveira da Rocha 
 
Localização: Praça Aderbal Galvão, 82, 
Centro, CEP 29600-000.  
 
Telefone: (27) 3735-1357. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, de 
acordo com agendamento para consultas. 
 
Equipamentos: consultórios, recepção e 
outros necessários aos serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: cirurgia geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 In loco. 
 
 
 
6.5.3 � Postos de Saúde 
 
Nome/entidade:  
Unidade Sanitária. 
 
Localização: Praça Adherbal Galvão 230. 
Centro. Cep: 29600-000.  

 
Telefone (27) 3735-1533. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
7h às 16h. 
 
Equipamentos: consultórios, sala de espera, 
recepção e outros necessários aos serviços 
prestados. 
 
Serviços Prestados: raio x, cardiologia, 
psicologia, clinico geral, ortopedia, pediatria, 
neurologia, ginecologia, medicina do 
trabalho, enfermagem, nutricionista e 
psiquiatria. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
6.5.4  - Farmácias 
 
Nome/entidade:  
Farmácia São Sebastião. 
 
Localização: Rua Marechal Deodoro, 36. 
Centro. Cep: 29600-000.  
 
Telefone: (27) 3735-1163. 
 
Funcionamento: segunda a sábado, das 8h 
às 19h, e uma semana por mês 24 horas. 
 
Serviços Prestados: comercialização de 
medicamentos e artigos de perfumaria e 
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prestação de primeiros socorros. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
Nome/entidade:  
Farmácia São Tomé. 
 
Localização: Avenida Marechal Deodoro, 
109. Centro. Cep: 29600-000.  
 
Telefone: (27) 3735-1772. 
 
Funcionamento: segunda a sábado, das 7h 
às 18h, e uma semana por mês 24 horas. 
 
Serviços Prestados: comercialização de 
medicamentos e artigos de perfumaria e 
prestação de primeiros socorros. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Farmácia Popular. 
 
Localização: Rua Marechal Deodoro, 1. 
Centro. Cep: 29600-000.  
 
Telefone: (27) 3735-1196. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 

7h às 18h, sábado, das 7h às 12h, e uma 
semana por mês 24 horas. 
 
Serviços Prestados: comercialização de 
medicamentos e artigos de perfumaria e 
prestação de primeiros socorros. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Farmácia Central. 
 
Localização: Avenida Presidente Vargas. 
Centro. Cep: 29600-000.  
 
Telefone: (27) 3735-2235. 
 
Funcionamento: segunda a sábado, das 7h 
às 20h, e uma semana por mês 24 horas. 
 
Serviços Prestados: comercialização de 
medicamentos e artigos de perfumaria e 
prestação de primeiros socorros. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Farmácia Santa Mônica. 
 
Localização: Rua Marechal Deodoro, 32. 
Centro. Cep: 29600-000.  
 

Telefone: (27) 3735-2571. 
 
Funcionamento: segunda a sábado, das 7h 
às 18h30, e uma semana por mês 24 horas. 
 
Serviços Prestados: comercialização de 
medicamentos e artigos de perfumaria e 
prestação de primeiros socorros. 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Farmácia Manipharma. 
 
Localização: Avenida Presidente Vargas, 
163. Centro. Cep: 29600-000.  
 
Telefone: (27) 3735-3375. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
8h às 18h, sábado, das 8h às 12h. 
 
Serviços Prestados: manipulação. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
6.5.5 � Clínicas Odontológicas 
 
Nome/entidade:  
Consultório Odontológico  
Dr. Roberto de Souza Schultes 
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Localização: Avenida Presidente Vargas, 
s/n, sala 1, Centro. CEP: 29600-000.  
 
Telefone: (27) 3735-2894. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, de 
acordo com agendamento. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: tratamento 
odontológico em geral. 
 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Consultório Odontológico Dr. Jefersom 
Campos Ribeiro 
 
Localização: Rua Benjamim Constant, 66, 
Centro. CEP: 29600-000.  
 
Telefone: (27) 3735-2545. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, de 
acordo com agendamento. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: tratamento 
odontológico em geral. 

 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
 
Nome/entidade:  
Consultório Odontológico  
Dra. Dalva Maria Rigueto 
 
Localização: Avenida Hermógenes Fafa, 
203, Custódio Ribeiro. CEP: 29600-000.  
 
Telefone: (27) 3735-1038 e (27) 3735-
2723. 
 
Funcionamento: segunda a sexta de acordo 
com agendamento. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: tratamento 
odontológico em geral. Atende convênio 
Bradesco Saúde Dental. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Consultório Odontológico Dr. Jonas Tosi 
 
Localização: Rua Jerônimo Monteiro, 219, 

Centro. CEP: 29600-000.  
 
Telefone: (27) 3735-2523. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, de 
acordo com agendamento. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: ortodontia. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Laboratório de Prótese Dentária. 
 
Localização Rua Azulina de Souza Manso, 
33, Centro. CEP: 29600-000.  
 
Telefone: (27) 3735-1218. 
 
Funcionamento: segunda a sexta, das 8h às 
18h. 
 
Equipamentos: todos os necessários aos 
serviços prestados. 
 
Serviços Prestados: prótese dentária. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
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6.6 - SISTEMA EDUCACIONAL 
 
Taxa de alfabetização de adultos: 80,69%. 
 
Taxa bruta de freqüência escolar: 23,39 
% (0-6 anos); 88,78 % (7-14 anos) e 
48,28% (15-17 anos). 
 
População de 10 a 14 anos 
alfabetizadas: 3.268 em 2000. 
 
População de 10 a 14 anos não 
alfabetizadas: 38 em 2000. 
 
Número de matrículas realizadas: 

 Ensino Fundamental � 5.008 
 Ensino médio � 1.147 

 
Número de estabelecimentos de ensino: 

 Rede Pública Federal � não há; 
 Rede Pública Estadual � 37 escolas; 
 Rede Pública Municipal � 48 escolas; 
 Rede Privada � 3 escolas.  

 
Referências/Documentos consultados:  

1. In loco.  
2. ES em Dados. Governo do Estado do 
Espírito Santo. 2003/2006. 

3. SEDU/2004. 
4. IBGE, Microdados do Censo, 
1998/2000. 
5. IPES. Disponível em: 
<http://www.ipes.es.gov.br/follow.asp?ur
lframe=perfil/select_topic.asp&cls=1&obj
=26>.Acesso em: set. 2004. 

6.7 - OUTROS SERVIÇOS  
E EQUIPAMENTOS DE APOIO 

 
6.7.1 - Comércio 
 
6.7.1.1 - Fotografias 
 
Nome/entidade: 
Foto Oliveira. 
 
Localização: Avenida Marechal Deodoro, 
110. Centro. Cep: 29600-000.  
 
Telefone: (27) 3735-2145. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
8h às 17h20 e Sábado, das 8h às 11h30. 
  
Serviços prestados: venda de filmes e 
revelação. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
6.7.2 - Agências Bancárias e de Câmbio 
 
Nome/entidade:  
SICOOB. 

 
Localização: Avenida Presidente Vargas, 
s/n. Centro. Cep: 29600-000.  
 
Telefone: (27) 3735-1744. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
10h às 15h. 
 
Serviços prestados: serviços bancários e 
cambial. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
  
 
Nome/entidade: 
 Banco do Brasil. 
 
Localização: Avenida Presidente Vargas, 
152. Centro. Cep: 29600-000.  
 
Telefone: (27) 3435-1388. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
10h às 16h. 
 
Equipamentos: auto-atendimento, das 6h 
às 22h. 
 
Serviços prestados: serviços bancários e 
cambial. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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Nome/entidade:  
Bradesco. 
 
Localização: Praça Adherbal Galvão, 190. 
Centro.  
 
Telefone: (27) 3735-2394. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
10h às 15h. 
 
Serviços prestados: serviços bancários e 
cambial. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Banestes. 
 
Localização: Avenida Marechal Deodoro, 68. 
Centro. Cep: 29600-000.  
 
Telefone: (27) 3735-1277. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
10h às 15h. 
 

Serviços prestados: serviços bancários e 
cambial. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Caixa Econômica Federal. 
 
Localização: Avenida Presidente Vargas, 
s/n. Centro. Cep: 29600-000.  
 
Telefone: (27) 3735-1166. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
10h às 15h. 
 
Serviços prestados: serviços bancários e 
cambial. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
6.7.3 - Serviços Mecânicos 
 
Nome/entidade:  
Christiano Auto Mecânica. 
 
Localização: Rodovia Jose Eusébio Correa, 
s/n.  
 
Telefone: (27) 3735-2693. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 

8h às 18h e sábado, das 8h às 12h. 
 
Serviços prestados: mecânica em geral. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
Nome/entidade:  
Mecánica Barcellos Ltda. 
 
Localização: Rua Jose Cupertino, 104. 
Centro. 
 
Telefone: (27) 3735-1160. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
8h às 18h e sábado, das 8h às 12h. 
 
Serviços prestados: mecânica em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: in 
loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Oficina Benedito 
 
Localização: Rua Ana Angélica Correia, s/n. 
 
Telefone: (27) 3735-2693. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
8h às 18h e sábado, das 8h às 12h. 
 
Serviços prestados: mecânica em geral. 
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Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
 
Nome/entidade: 
 Oficina do Dininho 
 
Localização: Rua Ramiro Barros, 29. Centro. 
 
Telefone:  (27) 3735-1207. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
8h às 18h e sábado das 8h às 12h. 
 
Serviços prestados: mecânica em geral. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Oficina Marlone Diesel 
 
Localização: Rua Francisco Davila 
Apolinário, s/n João Valim . 
 
Telefone: (27) 3735-3163. 
 
Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 
8h às 18h e sábado das 8h às 12h. 
 
Serviços prestados: mecânica diesel em 
geral. 

 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
 
6.7.4 - Postos De Abastecimento 
 
Nome/entidade:  
Posto Tototi. 
 
Localização: Avenida Marfisa de Barros 
Leite, 369. Campo Vinte.  
 
Telefone: (27) 3735-1211. 
 
Funcionamento: 24h. 
 
Serviços prestados: troca de óleo e ducha. 
 
Referências/Documentos consultados:  
in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Posto Dois Irmãos. 
 
Localização: Avenida Marfisa de Barros 
Leite, 471. Campo Vinte.  
 
Telefone: (27) 3735-2529. 
 
Funcionamento: 24h. 
 
Serviços prestados: troca de óleo, ducha e 

borracharia. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
Nome/entidade:  
Auto Posto Dois Irmãos III. 
 
Localização: Avenida Presidente Vargas, 
190. Centro. Cep: 29600-000.  
 
Telefone: (27) 3735-2765. 
 
Funcionamento: 24h. 
 
Serviços prestados: troca de óleo, lavagem 
e abastecimento. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
6.7.5 - Locais e Templos  

de Manifestações de Fé  
 
Nome/entidade:  
Igreja Matriz São Sebastião. 
 
Localização: Praça Adherbal Galvão, Centro. 
 
Funcionamento: diariamente, nos horários 
de missa, e de segunda à sexta-feira, das 9h 
as 12h e de 14h as 17h. 
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Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Informações complementares:   esta 
Igreja rouba olhares pela sua beleza, com a 
arquitetura preservada e a imponência do 
relógio suíço, importado nos anos 50 e a 
gruta de Nossa Senhora de Lourdes. No seu 
interior há grandes bancos de madeira e 
enormes quadros em alto relevo, com as 14 
estações da via sacra. No teto e nas paredes 
da nave está pintado o batismo de Jesus, 
entre outros episódios da Bíblia. No centro do 
altar, ao alto em um ninho iluminado, está a 
imagem do padroeiro do Município, São 
Sebastião, esculpida em madeira de Lei e 
oferecida à comunidade pelo primeiro bispo 
do Espírito Santo, Dom Pedro Maria de 
Lacerda, que visitou Afonso Cláudio em 1886. 
 
Referências/Documentos consultados:  
1 in loco.  
2 Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio. 
 
 
 
Nome/entidade:  
Igreja Presbiteriana do  
Brasil em Afonso Claudio. 
 
Localização: Avenida Presidente Vargas, 
125. Centro. Cep: 29600-000. 
 
Telefone: (27) 3735-2727. 
 
Funcionamento: diariamente, nos horários 

de culto  e de segunda a sexta�feira, de 9h 
às 12h e de 14h às 17h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
Nome/entidade:  
Assembléia de Deus. 
 
Localização:  Rodovia José Eusébio Correa, 
86. Centro. Cep: 29600-000. 
 
Telefone: (27) 3735-1962. 
 
Funcionamento: segunda a domingo, das 
18h às 21h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Paróquia Evangélica Confissão Luterana 
Afonso Cláudio. 
 
Localização:  Rua Jose Cupertino, 104. 
Centro. 
 
Telefone: (27) 3735-1160. 
 
Funcionamento: segunda a domingo, das 
18h às 21h. 
 

Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
Nome/entidade:  
Igreja Batista de Afonso Cláudio 
 
Localização:  Praça Adherbal Galvão, 120, 
Centro.  
 
Telefone: (27) 3735-1802. 
 
Funcionamento: segunda a domingo, das 
18h às 21h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Congregação Evangélica  
Luterana Concórdia 
 
Localização: Rua Amélia Vieira de Souza, 
40. São Vicente. 
 
Telefone: (27) 3735-1810. 
 
Funcionamento: segunda a domingo, das 
18h às 21h. 
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Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
 
Nome/entidade:  
Associação União Este  
Brás dos Adventistas Sétimo Dia 
 
Localização: Rodovia ES�165, s/n. João 
Valim. 
 
Telefone: (27) 3735-1066. 
 
Funcionamento: segunda a domingo, das 
18h às 21h. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 
 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
 
 
Nome/entidade:  
Igreja Batista Nacional. 
 
Localização: Bairro Campo Vinte. 
 
Telefone: (27) 3735-3581. 
 
Funcionamento: quarta-feira e domingo, 
às 19h30. 
 
Serviços prestados: atividades religiosas. 

 
Referências/Documentos consultados: 
 in loco. 
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7 - GLOSSÁRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estado de conservação: 
 
Análise qualitativa dos atrativos quanto às 
manifestações culturais, análise realizada 
quanto à fidelidade à origem histórica e/ou 
grau de conservação.  
 
Indicativos quanto ao estado de conservação 
em relação às transformações ocorridas, 
causando descaracterização do atrativo, 
classificados da seguinte forma: 
 
Bom � Atrativo com as características 
originais, bem conservadas e/ou restauradas, 
em condições de uso. 
 
Regular � Atrativo parcialmente alterado, 
necessitando de pequenas obras de 
conservação e/ou restauração (pintura etc.) e 
em condições de uso. 
 
Ruim � Atrativo alterado, com a estrutura 
ameaçada, sem condições de descrição de 
suas características originais. 
 
Deteriorado � Atrativo desmoronado que 
não apresenta mais condições de descrição 
de suas características originais. 
 
Acesso ao atrativo: 
 
Bom � pavimentado ou não que, em função 
do seu estado, permita aos visitantes 
chegarem ao atrativo em qualquer época do 
ano. 
 

Regular � pavimentado ou não que, em 
função do seu estado de conservação, 
restrinja o uso aos visitantes em determinado 
período do ano. 
 
Precário � não pavimentado e que dificulte o 
acesso dos visitantes ao atrativo (exemplo: 
caminhos, atalhos etc.). 
 
Meios de hospedagem: 
 
Bom - Se o grau de satisfação do cliente for 
satisfatório. 
 
Regular � Se o grau de satisfação do cliente 
não for satisfatório. 
 
Ruim � Inviável. 
 
Adaptado e não adaptado � Se é ou não 
adaptado para pessoas com necessidades 
especiais. 
 
Acessibilidade ao atrativo - Refere-se aos 
períodos de visitação ao atrativo, 
determinando por diversidades climáticas ou 
outras restrições de horários e de leis. No 
caso de ser temporário, utiliza-se o critério 
de mencionar os meses/dias, quando 
necessário. 
 
Maior fluxo � Maior número de visitantes. 
 
Demanda � Procura turística.  
 
Descrição dos UH´s (unidades 
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habitacionais) � Indica o número total de 
uh�s por tipo, a saber: suítes, apartamentos, 
quartos com e sem banheiro privativo, chalés 
e também se há camas extras no 
estabelecimento. Caso o apartamento, suíte 
ou chalé não esteja descrito, considerar para 
todos, o seguinte critério: nos apartamentos 
há banheiro privativo e nas suítes e chalés há 
banheiro privativo e salas de estar.  
 
Origem dos visitantes � Indica a origem 
dos visitantes: se intermunicipal, do entorno 
regional, de outros estados e outros países. 
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