
AFONSO 

CLAUDIO 

Espirito Santo 

IBGE - CONSEL ESTATJSTICA 



ColefiiiJ de Monografias- N. 0 69 

AFONSO 

CLAUDIO 

Espirito Santo 

* ASPECTOS FlSICOS - Area: 2 090 km'; 
altitude: 300 m; temperatura media em 
oc das mtiximas: 34; das minimas: 12; 
compensada: 23. 

* POPULAQAO - 38 517 habitantes (Recen
seamento de 1950); denstdade demogrti
fica: 18 habitantes por quilometro qua
drado. 

* BASE ECONOMICA - Cate e gados bovina 
e suino. 

* ESTABELECIMENTOS ECONOMICOS (na 
sede) - 35 varejistas, 23 de prestagiio de 
servigos, 1 agencia banctiria. 

* TRANSPORTES (numero estimado de vei
culos em trtijego diti1'io na sede muni
cipal) - 130 autom6veis e caminhoes (s6 
nas rodoviasJ . 

* ASPECTOS URBANOS (sede) - 338 liga
goes eletricas, 2 hoteis, 7 pensoes, 1 cine
ma. 

* ASSIST:ENCIA MEDICA (sede) - 1 hospi
tal geral com 10 leitos; 3 medicos no 
exercicio da projissiio. 

* ASPECTOS CULTURAIS - 84 unidades 
escolares de ensino primtirio fundamental 
comum, 1 tipoq,rafia. 

* FINANQAS :nl EM 1954 (mi-
lhares de etfoasJ .._ receita total: 
2 811; recei rtbJJ.ta.a&a: 1 623; despesa 
realizada: 2..421. 

* REPRESENTAQAO POL!TICA - 9 verea
dores em exercicio. 



ASPECTOS HIST6RICOS 

N A primeira metade do seculo XIX, Frede
rico Wilmer, que viria a contrair febre 

amarela e morrer em 1851, andou pela regiao 
que mais tarde constituiria o Municipio de 
Afonso Claudio, procurando ouro. Encontrou-o 
efetivamente no lugar denominado Lagoa, na 
fazenda Santo Antonio do Alto Guandu, . per
tencente a Antonio de Souza Barros. 

Pouco tempo depois, outro aventureiro 
enveredou por aquela regiao, chegando a 
construir rancho no local onde hoje esta o 
Jardim Publico da cidade. Prosseguindo sua 
penetra~ao, foi ter a casa de Antonio de 
Souza Barros, a quem conseguiu entusiasmar 
com a descri~ao das terras ferteis que per
correra. 

Seja em razao destas narrativas, ·ou por
que ja tivesse isso em mente, 0 fato e que, 
em 1876, Souza Barros foi ate as cabeceiras 
do rio Guandu, no atual distrito de Boa Sorte. 
J:i em fins de 1883, algumas familias que 
entao residiam as margens do Ribeirao Lagoa 
se mudaram para o lugar denominado "Arre
pendido", que distava cerca de 5 quilometros 
da atual cidade. Iniciaram ai a constru~ao 
de uma capela e, mais tarde, de urn cemiterio. 

Citam-se entre estas familias as de Ina
cia Gon~alves Lamas, Jorge Guilherme Gomes, 
Coimbra de Oliveira e outros. Entretanto, 
esses pioneiros pouco tempo ali permanece
ram, transferindo-se para o local onde hoje 
fica a parte norte da cidade, de propriedade 
de Eugenio Silva, que recebera o direito de 
posse de Jose Gabril. 

Em 1885, Sabino Coimbra, Imicio Lemos, 
Jorge Gomes e Joaquim Galvao lan~aram os 
fundamentos da povoa~ao, construindo as pri
meiras casas. Batizaram o povoado com o 
nome de Sao Sebastiao do Alto Guandu. 

De 1896 a 1900, os indios que ali havia 
foram aos poucos desaparecendo. 

A povoa~ao progrediu rapidamente. Os 
primeiros caminhos carro~aveis que viriam 
incrementar seu desenvolvimento, ligando-a 
as localidades vizinhas, foram construidos por 
Inacio Gongalves com o auxilio dos indigenas. 
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Por essa epoca, os habitantes do lugar esta
vam ainda sob jurisdic;ao de Porto do Ca
choeiro de Santa Leopoldina. Em 28 de no
vembro de 1890, foi criado o Municipio . 

Ao novo Municipio foi dado o nome de 
urn republicano, Afonso Claudio, jurisconsulto 
espirito-santense e primeiro governador do 
Estado. 

Pela lei n.0 488, de 22 de novembro de 
1907, a vila de Afonso Claudio foi elevada a 
categoria de cidade. 

A par6quia de Afonso Claudio, criada por 
D. Joa'O Batista Nery, bispo do Espirito Santo, 
teve como primeiro vigario o padre Carlos . 
Jose Ernesto Leduc. 

A primeira escola primaria do Municipio 
foi instalada em 16 de margo de 1896, sendo 
regida pelo professor Manoel Jose Nunes. 

Segundo o quadro da divisao territorial 
vigente em 1.0 de julho de 1955, o Municipio 
de Afonso Claudio e composto de 9 distritos: 
Afonso Claudio, Brejetuba, Ibicaba, Joatuba, 
Laranja-da-Terra, Piracema, Pont6es, Serra 
Pelada e Sobreiro. 

POPULA(JAO 

N OS 2 090 quilometros quadradOS de area 
terrestre do Municipio, distribuiam-se, 

par ocasiao do Recenseamento de 1950, 38 517 
habitantes, o que corresponde a densidade de 
18 habitantes par quilometro quadrado . 

Afonso Claudio era, na referida data, o 
7.o municipio na relac;ao dos mais populosos 
do Estado do Espirito Santo (havia apenas 
urn municipio com mais de 100 000 habitantes 
e tres com populac;ao compreendida entre 
50 000 e 100 000 habitantes) . 

Localiza<;iio da popular;iio 

D E seus 38 517 habitantes, recenseados em 
1950, 8 859 estao localizados no Distrito

sede; os restantes, 29 656, distribuem-se pelos 
8 distritos, sendo Joatuba o menos populoso 
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(2 838 hab.) e Pontoes o que possui maior po
pulagao (4 413 hab.). 

Localizavam-se no 
quadro rural 35 216 ha
bitantes, 1 718 distri
buiam -se pel as vilas 
de Brej etuba, Ibicaba, 
Joatuba, Laranja-da
Terra, Piracema, Pan
toes, Serra Pelada e 
Sobreiro, e 1583 con
centravam-se na cida
de de Afonso Claudio. 

Como seve, o Munici
cipio e essencialmente 
rural, com 91 % de sua 

CIDADE - 4% 
VILAS 1m 5% 

QUADRO RURAL (22d 91% 

populagao localizada nessa zona. Em todo o 
Estado do Espirito Santo 77% da populagao 
localiza-se no quadro rural . 

PRINCIPAL ATIVIDADE 

ECONOMICA 

0 RECENSEAMENTO Geral de 1950 permite 
discriminar as 25 633 pessoas presentes 

de 10 anos e mais, segundo os ramos em que 
as mesmas exerciam a principal atividade, 
econ6mica ou nao: 

RAMOS DE ATIVIDADE 

PES SO AS 
PRESENTES 

DE 10 ANOS 
E MAIS 

Total Homens Mulheres -----------·- ---------
Agricultura, pecuaria e silvicultura ......... . 
Indllstrias extrativas .. .................... . 
I nd6strias de transforma~iio ............... . 
ComCrcio de mercadorias ....... . 
ComCrcio de im.6veis e valores mobili&rios, ere~ 

dito, seguros e capitalizacao . . ........... . 
Prestacao de servicos ..................... . 
Transportes, comunicacOes e armazenagem .. . 
Profissiles Iibera is.. .. . .. . . . . .. . .......... . 
Atividades sociais ............. .. .......... . 
Administraciio publica, Legislativo, Justica 
Defesa nacional e Seguranca publica . . ..... . 
Atividades domCsticas nao remuneradas e ati-

vidades escolares discentes ............ ... . 
Atividades niio compreendidas nos demais ra

mos. atividades mal definidas ou nao decla-
radas ........... . ........ . ............. . 

Condicoes inativas ............... . ........ . 

10 590 
13 

262 
295 

11 
338 
101 

24 
135 
82 
16 

12 040 

17 
1 709 

9 847 743 
13 

262 
294 

8 3 
173 165 

95 6 
23 1 
40 95 
76 6 
16 

1 193 10 847 

13 4 
913 796 

TOTAL............................... 25 633 12 966 12 667 

Excluindo-se desse total as pessoas inati
vas, as que exerciam atividades domesticas e 
escolares discentes, bern como as que nao 
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puderam ser incluidas nos diversos ramos 
de atividades, isto e, as correspondentes aos 
tres ultimos ramos: 13 766, resultam 11867. 
As 10 590 pessoas exercendo atividades no 
ramo "agricultura, pecuaria e silvicultura" 
representam, portanto, a quase totalidade des
se ultimo total: 89%. 

Prodw;;ao agropecuaria 

N AO sendo praticada, no Municipio, a "sil
vicultura", as pessoas que declararam 

exercer a principal ocupa!(ao no ramo "agri
cultura, pecuaria e silvicultura" dedicam-se, 
de fa to, a agricultura e a pecuaria. 

Dados fornecidos pelo Servi!(o de Esta
tistica da Produgao revelam que, em 31 de 
dezembro de 1954, existiam no Municipio cer
ca de 48 340 cabegas do gado maior e, do 
menor, aproximadamente 78 500 cabegas . 

Dentre o gada maior, destaca-se o bovino, 
com 30 000 cabegas, no valor de 45 milhoes 
de cruzeiros; dentre o menor, o suino, com 
75 ooo cabegas, no valor de 75 milhoes de 
cruzeiros. 

Quanto a agricultura, a principal Iavoura 
praticada no Municipio e a do cafe. Em 1953, 
segundo o SEP, foram produzidas em Afonso 
Claudio cerca de 83 000 sacas de cafe benefi
ciado, no valor de 67 milhoes de cr·uzeiros . 
Essa produgao corresponde aos 13 050 hectares 
de terras plantadas com cafeeiros . 

No ano seguinte, essa produgao foi de 
83 550 sacas. 

Tambem existem no Municipio, embora 
em menor escala, as lavouras de milho, ba
nana, mandioca, cana-de-a!(ucar, feijao e 
arroz . 

Segundo o SEP, os produtos agricolas do 
Municipio e respectivos valores da produgao 
foram os seguintes, em 1954 (dados prelimi
nares): 

PRODUTOS AGRiCOLAS 

Cafe beneficiado ... .... ................. . .. . 
Milho .. ........... . ...................... . 
Banana .... . .... . . . ................ . .. . ... . 
Mandioca ....... . .. ... ..... . .. . .. .... ..... . 
Caoa-de-acucar .. ... ...... . . . ... . ... . . . .... . 
Arroz em casca ........ . ... . ...... . ... . .... . 
Feijao . . ............ . •....... . ...... . ... .. . 
Outros .. ............................ . .. . .. . 

TOTAL . .. .. ........................ . 
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VALOR DA 
PRODUCAO 

Numeros 
% s0bre absOIU!Os 

(Cr$ 1 000) o total 

83 550 76,62 
8 316 7,63 
3 858 3,54 
3 632 3,33 
3 234 2,97 
2 744 2,52 
1 373 1,26 
2 243 2,13 

109 050 100.00 



Em "outros produtos" estao incluidas as 
culturas das batatas doce e inglesa, alho, 
manga, mamona, tangerina e limao. 

Do valor total da produ~;ao agricola mu
nicipal - 109 milhoes de cruzeiros -, 77% 
provem do cafe e 8% do milho; os demais 
produtos contribuem com menos de 4% desse 
total. 

A produgao de cafe no qiiinqiienio 1949/ 54 
teve o seguinte desenvolvimento, segundo da
dos do SEP: 

ANOS 

1949 ...................... . .......... .. 
1950 ................................. . 
1951. .......... . ..... . . . . . .......... .. . 
1952 .... .. .............. . . . ..... . ..... . 
1953 ...... .. .................. .. 
1954 . ....................... . ..... . 

Quantidade 
(saca de 

60 kg) 

88 000 
75 000 
81 000 
37 800 
83 000 
83 550 

Val or 
(Cr$ 1 000) 

17 606 
60 022 
64 807 
28 749 
66 700 
83 5W 

Com exce~;ao da safra correspondente ao 
ano de 1952, verifica-se que a produ~;ao anual 
de cafe oscilou em t6rno de 80 000 sac as. 

0 principal mercado comprador dos pro
dutos agricolas do Municipio e a Capital do 
Estado. 

MEIOS DE TRANSPORTE 

A s cmADEs vizinhas e as Capitals Estadual 
e Federal ligam-se a Afonso Claudio por 

intermedio dos seguintes meios de transporte: 

Baixo Guandu - Misto: a) rodoviario: 
111 km; b) ferroviario (Estrada de Ferro Vi
t6ria-Minas) : 24 km. 

Castelo - Rodoviario: 52 km. 
Domingos Martins - Rodoviario: 230 km. 
Itaguar;u - Rodoviario: 69 km. 
Mutum, MG - Rodoviario: 75 km. 
Santa Leopoldina - Rodoviario: 135 km. 
Capital Estadual - Rodoviario: 182 km. 
Capital Federal - 1) Misto - a) rodo-

viario, ate Castelo: 52 km; b) ferroviario 
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MINAS 

G E R A I S 

(Estrada de Ferro Leopoldina) : 516 km; 
Via Vit6ria, ja descrita. Dai ao DF - 2) 
Ferroviario (Estrada de Ferro Leopoldina) : 
639 km; 3) Rodoviario: 578 km; 4) Aereo: 
418 km; 5) Maritimo: 491 km. 

COMERCIO LOCAL 

A s VENDAS de mercadorias atingiram os 
seguintes valores no comercio atacadista 

e · varejista de Afonso Claudio, segundo o 
Censo Comercial de 1950: 

Valor 
(Cr$1 000) 

Comercio atacadista . . . . . . . . . . . . 36 440 
Comercio varejista . . . . . . . . . . . . . . 11 721 

Comparem-se esses dados com os corres
pondentes ao Municipio de Vit6ria e ao Esta
do do Espirito Santo: 
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VALOR DAS VENDAS 
EM 1949 

ESPECIFICACAO 

Total I 
Dos ostabeletimontos 

AtacadistasJ Varojistaa 

Numeros absolutos (Cr$ 1 000) 

Estado do Espirito Santo . ... . .... ,2 487 97211 713 3451 
Municipio de Vitoria .... .. .... . . .. 1 080 455 823 088 
Municipio de Monso Ch1udio. .• . . . 48 161 36 440 

774 627 
257 367 

11 721 

% de Afonso Claudio 

Sobre o Municipio de Vit6ria ... . . . 
Sobre o Estado do Espirito Santo I 1,941 

4,46 

INSTRUl;AO PUBLICA 

2,131 
4,43 

1,51 
4,55 

C ONSIDERANDO-SE o conjunto das pessoas 
presentes de 10 anos e mais no Munici

pio, por ocasiao do Recenseamento de 1950, 
e destacando-se desse conjunto o grupo das 
que sabiam ler e escrever, pode-se formar 
urn indice do nivel de instru<;ao geral: 

ESPECIFICACAO 

Sabem ler e escrever.. . . . ......... . . . ... . 
Nao sabem ler e escrever . .. . .. . . .. . .. .... . . 
Sem declaracilo . . . .... ..... .. .... . . . . . ..... . 

TOTAL .. . ... . . . . . .. . . .. .... .. .•. . .. . .• 

PES SO AS 
PRESENTES 

DE 10 ANOS 
E MAIS 

Numero % sobre 
o total 

10 846 42,31 
14 754 57,56 

33 0,13 

25 633 100,00 

Como se verifica, 42% das pessoas pre
sentes de 10 anos e mais eram alfabetizadas. 

A percentagem correspondente para o 
Estado do Espirito Santo era de 47% . 

Ensino primario 

No Municipio de Afonso Claudio o numero 
de criangas matriculadas nas unidades 

escolares de ensino primario fundamental co
mum constitui pequena fragao da popula<;ao 
em idade escolar (crian<;as de 7 a 14 anos) . 
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ESPECIFICACAO 

Pessoas present-es de 7 a 14 anos, recenseadas em 
1.•-VII-1950 ......... . .................... . 

Unidades escolares do ensino prim3rio fundamen4 

tal comum (1950) .... .. .... .. . . ............ . 
Matricula garal do ensino primario fundamental 

comum (1950) ........... . ...... .. ........ .. 

Estado do Municipio 
Esplrlto de Afonso 
Santo Claudio 

183 902 

1 687 

94 987 

8 509 

64 

3 613 

A quota de pessoas em idade escolar 
matriculadas atinge 42% em Afonso Claudio 
e 52% no Estado do Espirito Santo. 

FINAN(JAS POBLICAS 

P ARA 0 periodo 1950/54, sao OS seguintes OS 
dados disponiveis sobre as finan~as do 

Municipio de Afonso Claudio Unspetoria Re
gional de Estatistica Municipal) : 

FINANCAS (Cr$ 1 000) 

ANOS Recelta arrecadada Saldo ou 
Despesa "deficit" 

Total Trlbutirla 
realizada do balan'o 

1950 ................. 1 421 561 1 443 - 22 
1951 .......... "" ... 1 481 674 1 405 + 76 
1952"" ... . .. " " . " 2 203 1 169 2 001 + 202 
1953""" " .. " ..... 2 716 1 374 2 435 + 281 
1954 .. " .. . ... """. 2 811 1 623 2 421 + 390 

A arrecadagao da receita federal, esta
dual e municipal apresentou os seguintes da
dos para o periodo 1950/54, segundo a Dire
toria das Rendas Internas e a Inspetoria 
Regional de Estatistica Municipal: 

RECEITA ARRECADADA (Cr$ 1 000) 
ANOS 

1950 .. "".""" ..... . . 
1951 .... ""."". 
1952 ........... " ..... " 
1953"."""" .. " .. ". 
1954 .... .. . " ... "." ... 

Federsl 

1077 
1 226 
1 600 
1 804 
3 249 
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Estadual 

6 475 
4 498 
4 803 
6 646 
6 732 

Municipal 

1 421 
1 481 
2 203 
2 716 
2 811 



DIVERSOS ASPECTOS 

DO MUNICiPIO 

0 MUNICIPIO de Afonso Claudio e banhado 
pelo Rio Guandu, afluente do Rio Doce. 

0 cllma do vale do Rio Guandu e salubre 
e geralmente seco. 

Afonso Claudio conta, no plano cultural, 
com 84 unidades de ensino primario funda
mental comum. Existe na cidade uma tipo
grafia. 

A assistencia medico-hospitalar e pres
tada por 3 medicos no exercicio da profissao 
e 1 hospital geral. 

Ha na sede municipal 2 hotels e 7 pensoes. 
A popula!;ao local dispoe, ainda, de 1 

cinema. 
0 numero de liga(;oes eletricas e de 338. 
Acha-se instalada em Afonso Claudio 

uma Agencia Municipal de Estatistica, 6rgao 
integrante do sistema estatistico brasileiro. 

E STA publicafiiO faz parte da serie de mo-
nografias municipais organizada pela 

Diretoria de Documenta9iio e Divulga9iio do 
Conselho Nacional de Estatistica. A nota in
trodut6ria, sabre aspectos da evolu9ii0 hist6-
rica do Municipio, corresponde a uma tenta
tiva no sentido de sintetizar, com adequada 
sistematiza9iio, elementos esparsos em diferen
tes documentos. Ocorrem, em alguns casas, 
divergencias de opiniiio, comuns em assuntos 

ssa natureza, niio sendo raros os equivocos 
e rros nas pr6prias fontes de pesquisa. Par 

sa.;,. o CNE acolheria com o maior _interesse 
qJtR(quer colabora9iio, especialmente de his
toifadores e ge6grafos, a fim de que se possa 
divulgar de futuro, sem receio de controver
sias, o esc6r9o hist6rico e geogrdfico dos mu
nicipios brasileiros. 
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IBGE - CONSELHO NACIONAL DE ESTATISTICA 

Presidente: Jos6 Carlos de Macedo Soares 

Secre14rio-Geral: Waldemar Lopes 

COL~O DE MONOGRAFIAS 

1 -li.Htus. 2..- hABUNA. 3- TERRIT6Rio DO GuA
PoRf. 4 - TERRITORio DO Rw BRANco. S - PELOTAS. 

6 - CAMPOS. 7 - SoROCABA. 8 - NovA IGUA~u. 
9 - CAMPINAS. 10 - CAMPINA GRANDE. 11 - MA-
ItiLIA. 12 - RIBEIRAO PatTo. 13 - BoTUCATU. 
14 - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. IS - ARACAJU. 
16- BENTO GoNfitALVES. 17 - Sii:o GoN'i(ALO. 18 -
ALAGOINHAS. 19- MACEIO. 20- PARANAGUA. 21 -
jAGUARAO. 22- BAJE. 23- DIAMANTINA. 24- y,_ 
TORIA DA CoNQUISTA. 25 - ITAPORANGA. 26 - hAJAi. 
27 - CA'i(APAVA. 28 - PETR6POLIS. 29 - NovA FRI
BURGO. 30 - Piio DE AfitucAR. 31 - LAJES. 32 -

.PARNAIBA. 33 - PAsso FuNDO. 34 - MuRIAE. 

35 - TERRITORIO DO AMAP .. C 36 - PIRACICABA. 37 
- }EQUIE. 38 - PoRTALEGRE. 39 - MARACANA• 
40- MoNTEs CLAROs. 41 - LoNDRINA. 42- PENEDO. 
43 - PoNTA GRossA. 44- BATAI.HA. 45 - MANAus. 
46- CAROLINA. 47- ARACATI. 48- UBERLANDIA. 

49- SALVADOR. 50- CHAPECO. 51 - CEARA-MIRIM. 
52- PICOS. 53 - LAGUNA. 54- ABAETETUBA. 55 -
Sii:o MIGUEL DO TAPUIO. 56 - BAuRu. 57 - Siio 
JosE: DO CALc;ADO. 58- hABAIANA (PB). 59- SANTO 
ANGELO. 60 - BLuMENAU. 61 - ANAPOLIS. 62- Jmz 
DE FoRA. 63 ·- QmPAPA. 64 - CAMPO GRANDE. 
65 - FLORIANOPOLIS. 66 - MuTufPE. 67 - GuA
RAPARI. 68 - lPIRA. 69- AFoNso CL..\umo. 70- Sii:o 
Josf oos PINHAIS. 71- CAMETA. 72- OLINDA. 7 -
Sii:o BERNARDO Do CAMPO. 74 - AQUIDAUANA. 
GUIMARAES. 76- LAGARTO. 77- CATALAO. 78 
LATINA. 79- fRANCA. 80- ANADIA. 81 -
82- UBERABA. 83- MococA. 84-
PESQUEIRA. 

Acab(JU-se de imprimir, no ScrvifO Grdjico do 
IBGE, aos vintc dias do mes de abril de mil 
novcccntos e cinqucnta e seis. 




