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MENSAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL DE MURIAE   

JOSÉ BRAZ 
 
O turismo cada vez mais vem se mostrando como uma opção real de desenvolvimento das cidades, 

regiões e países. Tal atividade, se bem planejada, seguindo todas as diretrizes preconizadas, colabora 

para o desenvolvimento socioeconômico, atrelado à um crescimento sustentável. Isto fortalece a 

identidade local e contribui para a preservação dos bens naturais e histórico/cultural. 

 

O desenvolvimento da atividade turística terá toda atenção de nosso governo, que a partir deste ano, 

2021, não iremos medir esforços para viabilizar esta atividade como um dos pilares de 

desenvolvimento de nosso município, atraindo cada vez mais investimentos na atividade, com ações e 

políticas que promovam a captação e fomento de eventos para desenvolvimento e consolidação de 

MURIAÉ como um polo turístico. Iremos buscar parcerias com a iniciativa privada com foco no 

empreendedorismo para gerar benefícios econômicos, sociais e culturais para toda a população. 

 

Afim de consolidar e conduzir nossa política de desenvolvimento do turismo, a Prefeitura de Muriaé, 

por meio da FUNDARTE, apresenta o PLANO MUNICIPAL DE TURISMO para o biênio, 2021/2022. O 

documento insere-se como instrumento norteador da política descentralizada dos Governos Federais 

e Estaduais, para o planejamento e gestão do turismo local e busca, a partir da concepção 

metodológica, o desenvolvimento sustentável e integrado. 

 

Este não é somente um documento de intenções, o Plano Municipal de Turismo (PMT) pretende ser 

um GUIA, que, por meio de programas e metas, possa consolidar as ações do turismo local nos 

próximos anos, estimulando a    gestão compartilhada para fortalecer o município. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 

MENSAGEM DA DIRETORA DA FUNDARTE 

Gilca Maria Hubner Vieira Napier 
 

Cada vez mais o Turismo vem se mostrando uma atividade indutora de desenvolvimento cultural, 

social e econômico, e, Muriaé com todas suas potencialidades, possui uma gama de ofertas e 

produtos que podem ser trabalhados a fim de intensificar e propiciar oportunidades de crescimento 

para todos atores envolvidos.  

 
Para isso, possuímos uma diretoria voltada exclusivamente para gestão da atividade turística, 

possuindo atribuição de planejamento, implementação e monitoramento das ações, sendo estas 

realizadas de maneira transparente. Para ampliar a participação nas decisões que são tomadas, 

todo o trabalho desenvolvido pela FUDNARTE, através da Diretoria de Turismo é analisado e 

aprovado pelo Conselho Municipal de Turismo – COMTUR. 

 
Desta forma, entendemos que o Plano Municipal de Turismo (PMT) torna-se fundamental para o 

município se orientar e possibilitar o desenvolvimento de ações planejadas. O Plano Municipal de 

Turismo terá a abrangência de dois anos (2021- 2022), devendo ser monitorado e avaliado 

anualmente. 

 
Através do Plano Municipal de Turismo (PMT) poderemos desenvolver atividades e ações com mais 

eficácia, o que possibilitará um desenvolvimento local e social, de forma sustentável e ordenada. 

Poderemos desenvolver ações para o turismo de negócios, eventos, rural, ecológico, de aventura 

entre outros, utilizando de forma otimizada toda estrutura que já possuímos, de hotéis, restaurantes, 

etc.  

 
Gostaria aqui de agradecer a todas as entidades, empreendedores e demais pessoas que 

participaram e contribuíram com a construção do Plano Municipal de Turismo de Muriaé. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

É sabido, que turismo é um fenômeno mundial que vem crescendo de forma significativa 

nos últimos anos e tem se tornado uma das atividades mais promissoras para o futuro, sendo um 

excelente promotor de desenvolvimento para uma localidade e sua região. Possui grande 

importância na economia, uma vez que gera emprego e renda, o que desencadeia a melhoria da 

qualidade de vida e o aumento da autoestima das comunidades envolvidas, sendo primordial para 

a redução da pobreza e inclusão social. Ainda, permite o resgate e a valorização das tradições 

culturais, o que desperta o sentimento de pertencimento e orgulho da identidade dos moradores 

locais. 

Hoje, a busca por destinos localizados no interior do Brasil vem aumentando 

consideravelmente, isto pode ser visto e notado, principalmente a partir do ano de 2020, após o 

surto pandêmico, decorrido da COVID - 19, onde cada vez mais pessoas buscam como forma de 

fuga e relaxamento, o turismo em localidades rurais e ecológicas; o que faz com que os municípios 

menores ou pequenas comunidades tenham importância relevante no mercado. Os turistas têm 

buscado cada vez mais locais que os proporcione não só se afastar da rotina, mas experiências 

que os permitam a oportunidade de se misturar à cultura e à população do local. Assim, o 

destino precisa oferecer atrativos, produtos e serviços turísticos com características peculiares, 

bucólicas, que atendam às necessidades e desejos dos turistas de maneira satisfatória, fazendo 

com que eles tenham experiências únicas e especiais dos locais. 

Ainda, cabe ressaltar que a política pública de regionalização do turismo tem ganhado 

cada vez mais notoriedade e despertado nos municípios o interesse do trabalho e crescimento em 

rede, inclusive através das Instâncias de Governança Regional – IGR. 

Neste sentido, a Prefeitura Municipal de Muriaé, por meio da Fundação de Cultura e Artes 

de Muriaé – FUNDARTE, fez a atualização do Plano Municipal de Turismo de Muriaé – PMTM com 

período reduzido para 02 (dois) anos, execução em 2021 e 2022. O PMT foi construído em 

parceria com representantes do poder público, iniciativa privada, sociedade civil e, claro, do trade 

turístico local, através do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR. O Plano estabelece 

estratégias, objetivos e metas para o desenvolvimento sustentável da atividade na sede do 

município e seus sete distritos: Pirapanema, Vermelho, Macuco, Boa Família, Bom Jesus da 

Cachoeira, Itamuri e Belisário, visando também uma interação com os municípios vizinhos por 

intermédio da IGR Serra do Brigadeiro. 
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2. METODOLOGIA 
 
 

O Plano Municipal de Turismo de Muriaé – PMTM foi pensado de maneira participativa, 

por meio do Conselho Municipal de Turismo de Muriaé – COMTUR, sendo a sua condução feita 

pela Fundação de Cultura e Artes de Muriaé – FUNDARTE. Foram realizadas diversas reuniões  da 

FUNDARTE com SEBRAE, SENAC, com as Secretarias de Desenvolvimento Econômico, da Fazenda, 

Governo, com líderes comunitários dos 3 (três) Distritos que terão inicialmente uma prioridade, 

sendo eles Pirapanema, Belizário e Boa Família, para implementação de políticas e projetos para o 

desenvolvimento do Turismo e como a Câmara dos Vereadores, além do acompanhamento e 

aprovação do COMTUR. Tudo isto está sendo feito para o levantamento das demandas, discussão 

e validação das informações que expressam a vontade e a necessidade do município em relação 

ao desenvolvimento da atividade turística local. O PMT foi elaborado para um período de 02 (dois) 

anos, sendo 2021 e 2022. 

 

3. DADOS GERAIS DO MUNICÍPIO 
 
 

3.1 CARACTERIZAÇÃO 
 
 

Muriaé está localizado na Zona da Mata Mineira com população estimada em 108.763 

pessoas em 2019, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 

possuindo uma área territorial de 841,693 km². Além da sede, com mais de sessenta bairros, o 

município possui extensa área rural, composta pelos distritos: Belisário, Boa Família, Bom Jesus da 

Cachoeira, Itamuri, Macuco, Pirapanema e Vermelho, e as comunidades: Capetinga, Fumaça, 

Patrimônio dos Carneiros, Pedra Alta, Retiro Campo Formoso, São Domingos, São Fernando, 

São João do Glória e Pontão da Água Limpa. A confluência da rodovia BR116, que faz conexão 

entre os estados do Rio e Janeiro e da Bahia, e da BR356, que conecta o Estado do Rio de Janeiro 

aos municípios mineiros, torna Muriaé um polo de interconexão viária. 

Outro aspecto importante é a sua intensa rede hidrográfica, que integra a bacia do rio 

Paraíba do Sul, destacando-se a sub-bacia do rio Muriaé, composta pelos rios Glória, Preto e 

Fumaça. Além da importância histórica e econômica, são os rios Fumaça, Glória e Muriaé que 

demarcam a divisão estrutural do município, criando um zoneamento natural para o mesmo. 
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3.2 HISTÓRIA 
 
 

Inicialmente, habitada pelos índios puris, Muriaé teve sua colonização de origem europeia 

iniciada pelo comércio de brancos com os indígenas. Em 1817, Constantino José Pinto com 40 

(quarenta) homens, comercializando ervas e raízes medicinais, estabeleceu contato com os 

índios, desceu pelo rio Pomba e atingiu o rio Muriaé, onde aportou, construindo seu 

abarracamento no mesmo lugar em que existe, na atual cidade, o Largo do Rosário. Em 1919, 

erguida a primeira capela pelo francês  Guido Tomás Marlière. O distrito foi criado em 1841, com 

o nome de São Paulo  de Muriaé. Foi elevado à vila em 1855. A sede municipal foi transferida, em 

1859, para a povoação de Patrocínio do Muriaé, nome sob o qual permaneceu até 1861,  quando 

novamente foi transferida para São Paulo do Muriaé, verificando-se a  nova instalação nessa 

data. A criação da comarca ocorreu de 1865. Em 1911 foi mudada para Muriaé a denominação do 

município. 

 

4. DADOS REFERENTES AO TURISMO NO MUNICÍPIO 
 
 

4.1 ÓRGÃO PÚBLICO GESTOR DE TURISMO 
 

 

A gestão pública de turismo em Muriaé está sob a tutela da Fundação de Cultura e Artes 

de Muriaé - FUNDARTE, criada em novembro de 1997, e que também faz a gestão das políticas 

públicas de Cultura, Juventude, Esporte e Lazer do município. 

Com sede no município de Muriaé - MG, a FUNDARTE administra a Biblioteca Pública 

Municipal Vivaldi Wenceslau Moreira, cinco escolas municipais de artes – música, teatro, dança, 

artes visuais e audiovisual, o Memorial Municipal  de Muriaé, antigo Paço Municipal, contendo o 

Arquivo Histórico Manoel Fortunato Pinto e o Museu Histórico José Henrique Hastenreiter, o 

Teatro Zaccaria Marques, o Teatro Gregório de Mattos Guerra e o Teatro Municipal Belmira Vilas 

Boas, a Galeria de Artes localizada na sede da própria FUNDARTE e o Centro Cultural Turístico 

Regional Doutor Pio Soares Canêdo, popularmente conhecido como Grande Hotel Muriahé, que 

abriga a Galeria de Artes Mônica Botelho e a Cinemateca Paulo Porto. 

Muriaé se destaca por sua responsabilidade de reconhecer seu Patrimônio Cultural por 

leis e proteger suas tradições, tendo diversos prédios, praças e monumentos inventariados e 

tombados pelo Conselho Municipal de Patrimônio Cultural - COMPAC. Além do COMPAC, sob a 

gestão da FUNDARTE estão os Conselhos Municipais de Políticas Culturais, Turismo, Juventude, 
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Esporte e Lazer. Ainda, promove anualmente editais de incentivo que fomentam ao Turismo e à 

Cultura e Esporte no município. 

 

4.2 CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO 
 
 

O Conselho Municipal de Turismo de Muriaé – COMTUR, é um órgão consultivo, 

deliberativo e de assessoramento que implementa a Política Municipal de Turismo do município, 

sendo responsável pela conjunção de interesses entre o Poder Público e a Sociedade Civil. O 

COMTUR foi criado no ano de 2009 pela Lei nº 3.833, e alterado por leis posteriores. 

 

4.3 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 
 
 

O Fundo Municipal de Turismo – FUMTUR foi criado pela Lei nº 5023 de 2015, visando 

prover os recursos do município para a implantação de programas, desenvolvimento e 

manutenção das atividades relacionadas ao turismo no município de Muriaé, em consonância 

com as políticas públicas de desenvolvimento do turismo. 

 

4.4 DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO MUNICIPAL E REGIONAL 
 
 

Muriaé está localizado na macrorregião Sudeste e é município sede do Circuito Turístico 

Serra do Brigadeiro (Associação dos Municípios do Circuito Turístico da Serra do Brigadeiro – 

ABRIGA), que também tem em seu quadro de associados os municípios de Patrocínio do Muriaé, 

Miradouro, Vieiras, Fervedouro, Araponga, Ervália, Rosário da Limeira, Eugenópolis, Divino e 

Pedra Bonita. O município está inserido no Mapa do Turismo Brasileiro do Programa de 

Regionalização do Turismo. 

Dentre os seus atrativos turísticos estão o Corredor Cultural, que abrange as praças 

públicas, prédios e monumentos tombados pelo Patrimônio Cultural de Muriaé, bem como os 

Centros Culturais (Memorial Municipal, sede do Museu e do Arquivo Histórico; Centro Cultural e 

Turístico Grande Hotel Muriahé, Biblioteca Municipal, Teatro Zacarias Marques e Teatro 

Municipal Belmira Villas Boas), o Memorial Cristiano Varella, o Mirante do Cristo Redentor, a 

Lagoa da Gávea, os Parques Municipais Guido Marlièri e Monteiro Lobato, o Parque de 

Exposições Lael Varella e o Estádio Soares de Azevedo. Na zona rural o turista pode desfrutar 

da Cachoeira do Rio Preto, Cachoeira e Represa da Fumaça – frequentada, inclusive, para a prática 
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de rapel, Pedra do Macuco – local propício para escalada e rapel, Cachoeira do Naor, Cachoeira da 

Neuzira, o prédio do Grupo de Artesãos de Belisário – GAB e Museu Tic-Tac, o Centro de 

Artesanato de Boa Família, o Parque Municipal do Pico do Itajuru e Área de Proteção 

Ambiental - APA do Itajuru, a Pedra de Santa Maria, a Represa do Glória, o Pontão da água 

Limpa, a Gruta da Pedra Santa – onde acontece uma missa a cada 5º domingo do mês, e a Rampa 

de Voo Livre Jacy Caetano – local apropriado para a prática de parapente. Além disso, existem no 

município dezenas de fazendas históricas preservadas, rodeadas de belíssimas paisagens naturais. 

Cabe ressaltar, o Pico do Itajuru, ponto culminante do município de Muriaé, com 1.580m 

de altitude, inserido na ponta sul do Parque Estadual da Serra do Brigadeiro, com uma área de 

grande variedade de fauna e flora, típicas da região de Mata Atlântica, possuindo também 

pequenas corredeiras e nascentes. O atrativo está cercado pelas comunidades da Graminha, 

Pedra Alta e o distrito de Belisário, preservando, inclusive, algumas espécies em extinção, como o 

Macaco Monocarvoeiro, popularmente conhecido como Muriqui. A área é apropriada para 

trekking, banhos e contemplação da natureza. Também se destaca o distrito de Pirapanema, 

localizado na serra de Muriaé, a 15 km da sede, por seu potencial turístico, devido ao seu 

charmoso cenário bucólico, clima ameno e natureza harmoniosa. Desde 2011, é realizado 

anualmente no distrito o evento “Gastronomia, Jazz e Blues  e Open de Parapente na Serra de 

Pirapanema”, sendo um grande promotor de turismo em Muriaé e região,  através do resgate, da 

valorização e do fomento da gastronomia mineira, o que tem alavancado o desenvolvimento 

social, econômico, cultural e turístico local. Além disso, o distrito abriga a Rampa de Voo Livre Jacy 

Caetano, uma das melhores para a prática de voo livre do país, onde acontece o Open de 

Parapente durante o evento Gastronomia na Serra, o que agrega ainda mais ao mesmo, 

garantindo um espetáculo a céu aberto no distrito e em seu entorno. 

Muriaé possui hotéis, pousadas e outros meios de hospedagem, inclusive na zona rural, 

lanchonetes, bares, restaurantes e agências de viagens, podendo oferecer uma variedade de 

opções para os turistas. 

Situada no ponto de encontro entre as rodovias BR-116 e BR-356, Muriaé possui uma 

localização estratégica na Zona da Mata Mineira, o que resulta em curtas e médias distâncias 

de algumas das principais cidades da região e do país.  O terminal rodoviário de Muriaé é um 

local de grande fluxo de embarque e desembarque de passageiros. Também, o município 

possui um aeroporto com capacidade para operações de aeronaves de pequeno e médio porte, 

conhecido como Aeroporto Cristiano Varella. 

Considerada polo regional de moda, Muriaé tem suas atividades econômicas voltadas 

principalmente à indústria têxtil, responsável por aproximadamente 48% da produção econômica 
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do município. Na agropecuária se destaca a criação de bovinos, galináceos, suínos, a produção de 

cana-de-açúcar, hortifrutigranjeiros e o cultivo de café. Propriedades com criação de cavalos 

Mangalarga Marchador, leilões de gado de corte e leiteiro e a piscicultura ornamental e para 

corte, complementam o mosaico das potencialidades e coloca Muriaé no cenário nacional de 

agronegócios. 

Cabe ressaltar o vasto calendário de eventos realizados durante todo o ano, tanto na 

sede do município, quanto em seus distritos e comunidades, como o Pré-carnaval Esquenta 

Muriaé, a Celebração da Missa na Gruta da pedra Santa, Cavalgada do Agricultor de Belisário, 

Exposição Agropecuária de Bom Jesus da Cachoeira, Festa da Colheita de Itamuri, Gastronomia 

Jazz e Blues  e Open de Parapente na Serra de Pirapanema, Exposição Agropecuária, Artesanal e 

Industrial de Muriaé, Virada Cultural e Natal Luz. 

 

5. ESTRUTURAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE TURISMO 
 
 

O Plano Municipal de Turismo é uma ferramenta de planejamento para a mudança 

quantitativa e qualitativa do setor turístico. É um documento elaborado pelo poder público com a 

iniciativa privada, sociedade civil e entidades vinculadas ao setor. O mesmo estabelece 

estratégias, objetivos e metas para o desenvolvimento sustentável da atividade, propondo ações 

para um determinado período de tempo, nesse caso, 02 (dois) anos. 

 

5.1 OBJETIVO GERAL 
 

Fomentar o turismo na sede do município de Muriaé, bem como nos seus distritos e 

comunidades rurais por meio de estratégias e ações que viabilizem o resgate e a valorização da 

cultura local, geração de emprego e renda, aumento da autoestima e sentimento de 

pertencimento, além da satisfação dos visitantes e a preservação do patrimônio cultural e 

natural, em prol do desenvolvimento sustentável da atividade. 

 

5.1.1 Objetivos Específicos 
 

 Desenvolver estudos e pesquisas turísticas através do levantamento do Inventário Turístico do 
Município e pesquisas focadas no perfil da demanda turística que a cidade recebe; 

 Otimizar e preservar os recursos naturais e culturais do município através de um trabalho 
educacional de conscientização junto às comunidades locais.  

 Estimular e promover a qualificação e a capacitação dos profissionais e serviços do trade 
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turístico com parcerias pontuais através do SEBRAE, SENAC, SENAR e Instituições de Ensino 

Superior. Uma integração maior com as Secretarias de Desenvolvimento Econômico, 

Planejamento, Educação, Agricultura e Meio Ambiente e Governo.  

 Sensibilizar, mobilizar e conscientizar a comunidade local junto à atividade turística, 

mostrando a eles o quanto o turismo pode ser benéfico para o desenvolvimento econômico e 

cultural das localidades. Isto tudo deve ser resultado de um trabalho de conscientização junto 

à estas comunidades através de palestras, capacitações e orientações pelo poder público; 

 Implementar iniciativas para prover os atrativos turísticos de infraestrutura adequada, com 

o levantamento dos principais atrativos, estudo de campo e verificação das intervenções que 

devem ser realizadas para assim se ter um produto pronto.  

 

Um exemplo é a rampa de Vôo Livre de Pirapanema. É um potencial que ainda 

não podemos dizer que é um produto turístico a ser ofertado com toda 

segurança e estrutura. Deve ser feito um levantamento no local, com análise de 

como se encontra a localidade, o que ele possui hoje e assim se fazer um projeto 

de intervenções que visem dar segurança ao turista que ali visita, seja para 

pratica esportiva ou apreciação da vista e isto tundo conciliado com uma 

dinâmica sustentável, onde estudos de possíveis impactos ambientais devem ser 

feitos por profissionais da área, afim de legitimar e possibilitar que a RAMPA DE 

VÔO LIVRE seja um ambiente seguro tanto para o turista quanto para o meio 

ambiente. 

 

 Incentivar a criação de roteiros turísticos e potencializar os já existentes, sendo:  
 

 

 ECOTURISMO E TURISMO DE AVENTURA -  Definir as prioridades de atuação, 

caracterizando e possibilitando que o atrativo natural seja de fato um “produto” preparado 

para receber turistas. Como sabemos, o município possui vários atrativos naturais, no 

entanto, para definições de ação, devemos definir algumas prioridades para atuação e 

planejamento, para que possamos assim ter de imediato alguns produtos prontos para 

serem ofertados como integrantes de um roteiro turístico ambiental e de aventura; 

 

 TURISMO RURAL E AGROTURISMO – Incentivar e possibilitar o desenvolvimento desta 

atividade na cidade. Existem no município dezenas de fazendas históricas preservadas, 

rodeadas de belíssimas paisagens naturais que podem através de parcerias e orientações, 

desenvolver e vender este produto, que nada mais é que o ato do Turista se hospedar em 

uma propriedade rural e ali desfrutar dos serviços, belezas e atrativos que o próprio local 

pode ofertar, além de servir também como um meio de hospedagem para que o visitante 
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possa se deslocar para conhecer outros atrativos da cidade; 

 TURISMO CULTURAL – Roteirização do corredor cultural da cidade, apresentando e 

informado seus principais atrativos culturais e produtos artesanais, tanto da sede como dos 

distritos. Divulgar através da distribuição de folders com o roteiro e informações definidos, 

nos hotéis da cidade, taxistas, aplicativos de mobilidade urbana e terminal rodoviário; 

 

 TURISMO DE NEGÓCIOS – Como é sabido, Muriaé é um POLO TÊXTIL, vendendo seus 

produtos para o mercado nacional e internacional e isto deve ser aproveitado para gerar 

mais benefícios econômicos e sociais. A intenção é formatar um roteiro e criar eventos 

junto aos representantes da área têxtil, com a participação de entidades como SEBRAE, 

SENAC, Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Planejamento e assim divulgar este 

roteiro não só para os turistas que já conhecem e visitam a cidade, a intenção é aproveitar 

este enorme potencial, que já temos pronto e tornar Muriaé uma localidade de fluxo 

intenso de turistas que virão para visitar através deste nicho. Com isto, podemos linkar as 

demais ofertas que o município possui, ou seja, o Turismo de Negócios pode ser uma “mola 

propulsora” da atividade turística. 

 Fomentar o associativismo e o empreendedorismo na atividade turística, através do 

fortalecimento de grupos de artesãos, pequenos produtores rurais e autônomos diversos que 

podem ofertar serviços ou produtos para a prática da atividade turística no município. O foco é 

fortalecer e desenvolver as práticas locais, gerando mais oportunidades de desenvolvimento 

para a comunidade autóctone. 

 Potencializar a demanda turística, através de intervenções pontuais e projetos para fomento e 

desenvolvimento do turismo na cidade. 

 Estimular o turismo sustentável com a inserção das comunidades locais no desenvolvimento da 

atividade turística. Um dos principais aliados hoje do desenvolvimento sustentável do turismo 

devem ser as comunidades locais, residentes de localidades que irão sofrer impactos diretos e 

indiretos da atividade turística e para tanto, eles devem ser inseridos e beneficiados da mesma 

forma, direta e indiretamente, caso contrário de nada adianta criar cursos, palestras e 

trabalhos de conscientização junto à comunidade. Se o povo local não se beneficia da atividade 

turística que ali está sendo desenvolvida, ele passa a ser um concorrente da atividade e o 

turismo não atende a que se propõe, que é o desenvolvimento local e sustentável. 

 Tornar Muriaé destino turístico com a realização de todas os objetivos elencados anteriormente 

e uma participação constante do órgão público na gestão e fomentos de políticas públicas que 

viabilizem o desenvolvimento do turismo na cidade. 
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5.2 DIAGNÓSTICO TURÍSTICO MUNICIPAL 
 
 

Embora Muriaé possua potencial turístico, principalmente por sua localização 

privilegiada e seus atrativos naturais, ainda não há um produto turístico específico 

formatado para comercialização. Também, sabe-se da  necessidade da melhoria de infraestrutura 

como, por exemplo, das vias de acesso a alguns atrativos, além de qualificação da mão de obra 

local e dos serviços oferecidos. Cabe ressaltar também, a falta de sensibilização da comunidade e 

ausência de sentimento de pertencimento, principalmente na área urbana, o que muitas vezes se 

torna um entrave para o fomento da atividade. 

Por ser considerado Polo da Moda, com diversas opções de confecções que incluem 

cama, mesa, banho e moda íntima, e estar localizado em um local de confluência das rodovias     

BR - 116 e BR - 356, o que torna Muriaé um polo de interconexão viária, durante a semana os 

hotéis da cidade normalmente possuem uma taxa de ocupação elevada, o que não é corriqueiro 

aos finais de semana. Assim, identifica-se que é imprescindível que haja algum trabalho voltado 

para o estímulo  da permanência das pessoas que frequentam o município a negócio, para que as 

mesmas conheçam os atrativos e serviços turísticos locais e divulguem o potencial turístico de 

Muriaé. 

Cabe ressaltar ainda, a necessidade expressiva de capacitar os proprietários dos 

empreendimentos ligados ao turismo em Muriaé - hotéis, bares, restaurantes, agências de 

viagem, empresas de transportes, dentre outros - para que os mesmos entendam a importância 

de capacitar seus funcionários, visando a garantia de atendimento qualificado e a oferta de 

serviços de excelência aos turistas. 

Em Muriaé também pode-se destacar o trabalho dos artesãos e das famílias que vivem 

da agricultura familiar. Os mesmos têm ganhado cada vez mais incentivo e espaço, o que é 

apropriado para o turismo e agrega valor à atividade. 

 

6. METAS PARA O TURISMO (2021 – 2022) 
 

META AÇÃO  PARCERIA  PRAZO 
CADASTRAR PROFISSINAIS 
AUTÔNOMOS QUE SÃO LIGADOS AO 
ARTESANATO E À GASTRONOMIA 
LOCAL 

Realizar um cadastramento de todos profissionais que 
podem oferecer algum produto diferenciado no ramo do 
artesanato e gastronomia. 

FUNDARTE / SECRETRIA DE 
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

/ SENAR  
CURTO (2021) 

CAPACITAR PROFISSIONAIS LIGADOS 
AO TRADE TURISITICO DO MUNICÍPIO 

Realizar palestras, oficinas, cursos e workshops para 
sensibilização e capacitação em turismo, de acordo com a 
área de atuação. 

FUNDARTE / SENAR / SEBRAE MG 
/ SENAC MG / CDL E INSTITUIÇÕES 
DIVERSAS DA ÁREA DE ENSINO E 

CAPACITAÇÃO 

CURTO (2021) 

ATUALIZAR O INVITUR 
Analisar o inventário da oferta turística do município 
cadastrado junto à SECULT/MG e providenciar as devidas 
atualizações que se fizerem necessárias. 

FUNDARTE / CDL / COMTUR / 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 
CURTO (2021) 
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CADASTRAMENTO E DEFINIÇÃO DE 
PRODUTOS TURISITICOS DO MUNICÍPIO 

Catalogar todos os produtos turísticos do município e definir 
as prioridades de atuação para poderem ser estruturados 
enquanto potenciais de oferta turística. 

FUNDARTE / SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 
/ SEBRAE / CDL / SENAR / 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA / INSTITUIÇÕES DE 

ENSINO SUPERIOR 

CURTO (2021) 

DIAGNOSTICA A DEMANDA TURISITICA 
DO MUNICÍPIO 

Aplicar pesquisa de campo para coletar informações acerca 
do fluxo turístico que temos efetivamente no município 
hoje. 

FUNDARTE / COMTUR / 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 
/ CDL / INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

SUPERIOR 

MÉDIO (2021 - 2022) 

DIAGNOSTICAR A ESTRUTURA ATUAL 
PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA 
TURISTICA ATUAL DO MUNICÍPIO 

Com base nas informações do INVENTÁRIO atualizadas e 
pesquisa de demanda atualizada (perfil atual do fluxo 
turístico), realizar uma ação de campo a fim de buscar dados 
essenciais de empreendimentos e estruturas que possuímos 
efetivamente e qual alcance de atendimento que estes 
possuem. 

FUNDARTE / COMTUR / 
SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 
/ SEBRAE / SENAR / SECRETARIA 
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E 

MEIO AMBIENTE 

MÉDIO (2021 - 2021) 

CRIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ROTEIROS 
TURISTICOS DE MURIAE 

Com a definição estratégica de produtos a serem 
trabalhados enquanto potenciais turísticos, montar e 
estruturar tais atrativos e aplicar ações de divulgação do 
mesmo, através de mídias sociais, materiais impressos e 
demais divulgações estratégicas. 

FUNDARTE / COMTUR / CDL / 
SEBRAE / SECRETARIA MUNICIPAL 

DE DESENVOLVIMENTO 
ECONOMICO / SECRETARIA 

MUNICIPAL DE AGRICULTURA E 
MEIO AMBIENTE / INSTITUIÇÕES 

DE ENSINO SUPERIOR 

MÉDIO (2021 - 2022) 

DEFINIR UM CALENDÁRIO DE EVENTOS 
EM MURIAE 

Criar um calendário permanente de eventos que possam ser 
indutores no turismo na Sede do município e distritos, 
criando novos eventos se necessário e otimizar os já 
existentes de acordo com as características originais de cada 
um. 

FUNDARTE / LICAMUR / 
ENTIDADES ORGANIZADAS DA 
SOCIENDADE / SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 
/ SECRETARIA DE AGRICULTURA E 
MEIO AMBIENTE / INSTITUIÇÕES 

DE ENSINO SUPERIOR / 
SINDICATOS  

CURTO (2021) 

MELHORAR A INFRAESTRUTURA 
TURÍSTICA 

Pavimentar trechos críticos de acesso a eventuais atrativos 
turísticos, providenciar adaptações que se fizerem 
necessárias para facilitar o acesso do turista aos atrativos, 
otimizar as sinalizações e criar folders informativos acerca 
dos acessos. 

FUNDARTE / COMTUR / 
SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 
/ SECRETARIA DE OBRAS / 

SECRETARIA DE AGRICULTURA E 
MEIO AMBIENTE / INSTITUIÇÕES 

DE ENSINO SUPERIOR 

MÉDIO  (2021 -2022) 

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA CAMA E 
CAFÉ NOS DISTRITOS COM POTENCIAIS 
TURISTICOS 

Levantamento e cadastramento junto aos moradores 
interessados em integrar este programa. Realização de 
oficinas, cursos e workshops de capacitação. Criar um selo 
de reconhecimento destes parceiros e divulgação em 
folders e mídias sociais destes parceiros para conhecimento 
por parte dos turistas interessados. 

FUNDARTE / SECRETARIA 
MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 
/ SEBRAE / SENAR / SECRETARIA 
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E 
MEIO AMBIENTE / INSTITUIÇÕES 

DE ENSINO SUPERIOR 

LONGO (2022) 

FORTALECER O GRUPO DE ARTESÃOS 
DE MURIAE E DISTRITOS 

Cadastrar, regularizar e profissionalizar estes profissionais, 
buscando desta forma a otimização de atuação e vendas. 
Reativar a casa do artesão. Fomentar a divulgação dos 
produtos e criar mecanismos de ofertas diretamente aos 
turistas que visitam o município em hotéis, restaurantes, 
pousadas e terminal rodoviário. Criar um calendário de feira 
artesanal de forma a incentivar e divulgar o trabalho do 
artesão na cidade. 

FUNDARTE / COMTUR / 
ASSOSSIÇÃO DOS ARTESÃOS / 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

/ SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
/ SEBRAE / SENAR / INSTITUIÇÕES 

DE ENSINO SUPERIOR 

MÉDIO ( 2021 - 2022) 

CADASTRAR OS PRODUTOS 
GASTRONÔMICOS ARTESANAIS DO 
MUNICÍPIO 

Assim como com os artesãos do município, criar um 
cadastro de todos produtos típicos de Muriaé que nossos 
"artesãos gastronômicos" produzem e através deste 
cadastro criar mecanismos de valorização e fomento da 
venda. 

FUNDARTE / COMTUR / 
ASSOSSIÇÃO DOS ARTESÃOS / 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

/ SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
/ SEBRAE / SENAR / INSTITUIÇÕES 

DE ENSINO SUPERIOR 

MÉDIO ( 2021 - 2022) 

CRIAR SELO PARA PRODUTO 
ARTESANAL  

Criar um selo para identificar todos os produtos feitos pelos 
artesãos da cidade, seja alimento ou não. 

FUNDARTE / COMTUR / 
ASSOSSIÇÃO DOS ARTESÃOS / 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 

/ SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
/ SEBRAE / SENAR / INSTITUIÇÕES 

DE ENSINO SUPERIOR 

LONGO (2022) 
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PRAZO PERIODO 

CURTO  1 ANO 

MÉDIO 1 A 2 ANOS 

LONGO 2 ANOS 

 
 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

Como apontado, o município de Muriaé é dotado de grande potencial turístico, porém 

ainda não possui um produto específico para comercialização que dê identidade turística ao local. 

O Plano Municipal de Turismo, como um instrumento de planejamento e direcionamento 

de ações para períodos de curto, médio e longo prazo, propõe de maneira participativa, o 

desenvolvimento sustentável do setor, aproveitando o potencial existente com vistas em 

melhorias para o fortalecimento e o fomento da atividade no município. Sua elaboração 

reafirmou a necessidade da aproximação e articulação do poder público, iniciativa privada e 

sociedade civil para a discussão e formulação de políticas públicas, estratégias e ações que 

viabilizem e  fomentem o turismo em Muriaé e região, trazendo desenvolvimento cultural, social e 

econômico. 
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