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APRESENTAÇÃO
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O Plano Municipal de Turismo de Visconde do Rio Branco é uma 

confecção da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo e 

com orientações da Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais. 

Seu planejamento, além de questões técnicas e práticas, deve levar em 

consideração o contexto político e social da localidade. O planejamento do 

setor é essencial, dada a necessidade de se evitar e/ou minimizar os 

impactos negativos do turismo, ao mesmo tempo em que é possível 

ampliar os benefícios econômicos e sociais oriundos da atividade. 

Este Plano trará a valorização da identidade local e a preservação do 

patrimônio cultural local.

O monitoramento do plano ficará a cargo da Secretaria Municipal de 

Cultura, Esporte, Lazer e Turismo. 



Secretaria de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo - Praça 28 de Setembro, nº 187- Centro Visconde do Rio Branco/MG
CEP: 36520-000 culturaturismo@viscondedoriobranco.mb.gov.br - (32) 3559-1907 

Os primeiros habitantes do território rio-branquense foram os 

indígenas Croatos, Cropós e Puris, procedentes do litoral 

fluminense, das baixadas dos Campos dos Goitacases, onde 

recebiam a denominação de Goitacás. Esses índios, após a 

confederação dos Tamoios, nos fins do século XVIII se viram 

pressionados por tribos inimigas e obrigados a deixar suas 

aldeias primitivas e partirem em busca de novas terras, ricas em 

caça, pesca e frutas, distante de selvagens agressivos. O 

caminho mais fácil e acessível para a fuga foi o curso a margem 

do Rio Paraíba do Sul e seus afluentes, os rios Pomba e Muriaé. 

Em seguidas migrações, subiram por esses rios, vindo atingir as 

margens superiores dos rios Xopotó e Bagres, onde passaram a 

habitar, dando, assim, origem ao aparecimento da localidade, 

que paralela ou sucessivamente, foi denominada Xopotó dos 

Coroados, Aldeamento do Presídio, Aldeia do Presídio, Presídio, 

São João Batista do Presídio, Presídio, Visconde do Rio Branco, 

Rio Branco, Paranhos e, finalmente Visconde do Rio Branco.

Ainda nos fins do século XVIII os Croatos receberam os cuidados 

do Missionário Padre Francisco da Silva Campos e do civilizador 

Guido Thomaz Marliere. Em 1730, as Autoridades da Capitania 

tomavam medidas com o fim de conquistar esses indígenas. 

Coube, no entanto, ao Padre Ângelo da Silva Pessanha o mérito 

de iniciador da tarefa de civilizar os Croatos, tendo conseguido 

fazer cessar as ferozes lutas que eram travadas contra os 

brancos devastadores. Não resistiram, porém, por muito tempo o 

contato com o pretenso civilizador e extinguiram-se como tribos 

na década setenta do século XIX. 

2 - CARACTERIZAÇÃO 
GERAL DO MUNICÍPIO 

2.1. ASPECTOS HISTÓRICOS  
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Origem do Topônimo O atual nome Visconde do Rio Branco foi 

dado ao município em homenagem ao grande estadista José 

Maria da Silva Paranhos (o Visconde do Rio Branco). Desde o 

final do século XVIII até o ano de 1945, teve o município diversas 

denominações, o que sempre motivaram equívocos e 

aborrecimentos lamentáveis. O primeiro nome dado por ocasião 

do desbravamento da região, no final do século XVIII, foi o de 

Zona do Rio Xopotó dos Coroados, por ser a região habitada 

pelos índios Croatos ou Coroados. Posteriormente, teve o de 

Aldeia do Xopotó e no início do século XIX eram território e 

povoação, denominados Presídio de São João Batista ou São 

João Batista do Presídio, por ter sido o local escolhido pela 

Capitania para a localização de presos políticos ou comuns; 

funcionava como presídio aberto, tendo a cercá-lo densas 

florestas. Mais tarde, prevalecendo a lei do menor esforço, foi a 

expressão reduzida para Arraial do Presídio e depois 

simplesmente Presídio. Ao receber foros de cidade, a Vila passou 

a denominar-se Visconde do Rio Branco, depois Rio Branco e em 

1943, recebeu o topônimo de Paranhos, tendo finalmente, em 

1945 restabelecido o nome de Visconde do Rio Branco. O distrito 

foi criado em 24/07/1810 pela Lei provincial de n° 21 e o 

município em 16 de março de 1839 pela Lei provincial de nº 134, 

com a denominação de São João Batista do Presídio, com sede 

no povoado de mesmo nome. Foi, no entanto, suprimido pela Lei 

provincial nº 654, de 17 de junho de 1853, passando a pertencer à 

povoação de São Januário de Ubá (Atual Ubá), para onde a sede 

foi transferida. O município foi restaurado pela Lei 1 573, de 22 de 

julho de 1868, para ser novamente extinto pela Lei provincial nº 1 

755, de 30 de março de 1871. Restabeleceu-o com território 

desmembrado do de Ubá, a Lei provincial n° 2 785, de 22 de 

setembro de 1 881, ocorrendo a reinstalação em 22 de Setembro 

de 1 882. Pelo disposto na Lei provincial nº 2 955, de 19 de 

Outubro de 1882, a sede do município recebeu foros de cidade, 

sob a designação de Visconde do Rio Branco. Gentílico: Rio-

branquense. Situado na Microrregião de Ubá, na Mesorregião da 

Zona da Mata, com área de 240,5 Km2, limita-se com os 

municípios de Divinésia, Guidoval, Guiricema, Paula Cândido, 

São Geraldo e Ubá.
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Sedução!
Luar de rio branco, poema de luz

Lá no céu as estrelas dirão:
Ó linda Rio Branco, altar de Jesus.

Num Jardim,
A brisa quando passa baixinho me diz:

não existe no mundo outra assim
conhecer Rio Branco

que sonho feliz!

Um hino de louvor a seus filhos, poetas, cantores,
boêmios do luar ao violão,

De encanto angelical suas filhas, inspiram 
amores,

a ti minha veneração.

Nos sonhos meus
Minha terra te vejo contente

Canaviais, Boa Vista, azul Xopotó.

Implora a Deus,
Este amor me conserve presente

Numa oração,
De quem sonha distante e tão só.

Sedução!
Luar de rio branco, poema de luz

Lá no céu as estrelas dirão:
Ó linda Rio Branco, altar de Jesus.

Hino de Visconde do Rio Branco  
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Localização: Mesorregião Zona da Mata
                       Microrregião Ubá
Área: 241,957 km²
Distância da Capital: 292Km

2.2. LOCALIZAÇÃO
E INFRAESTRUTURA  

Municípios Circunvizinhos
São Geraldo Guiricema / Ubá / Guidoval

Divinésia / Paula Cândido
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    A economia de Visconde do Rio Branco em Minas Gerais, possui como 
principais setores econômicos a Indústria e o Serviço.

2.3. ECONOMIA  

3 - OBJETIVOS 

• Promover a organização e o 

desenvolvimento sustentável 

do Sistema Turístico Municipal.

• Aperfeiçoar a utilização dos 

patrimônios histórico, cultural e 

natural para o turismo.

• Aumentar a demanda turística 

do município.

• Promover a integração da 

comunidade local junto a 

atividade turística.
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4 - METAS PARA
O TURISMO 

Nº METAS AÇÕES 

Fortalecer a Gestão Turística 
do município em 100%, por 
meio de parcerias e 
participação social, até o fim 
de 2024

• Elaborar estudos estratégicos 

da Política Publica do Turismo.

• Apoiar a organização do 

município em ações regionais.
• Acompanhar e fiscalizar as leis 

específicas do município.

1

Promover a integração e o 

conhecimento total da rede de 

serviços turísticos de Visconde 

do Rio Branco até o fim de 

2024.

• Apoiar e promover ações de 

fortalecimento dos entes que 

integram o sistema de turismo 

municipal, regional e nacional, 

por meio de realização de 

seminários e oficinas de 

trabalho.
• Observar boas práticas e 

experiências de sucesso no 
turismo, a fim de disseminar o 
conhecimento.

2

3 Atrair a participação das 

comunidades locais, para 

desenvolvimento da atividade 

turística, ate o fim de 2024

• Formar e divulgar 

conhecimentos para que as 

pessoas na atividade turística 

percebam sua importância no 

desenvolvimento da região.

• Estimular a discussão e a 

divulgação de conceitos 

relacionados a atividade 

turística.

• Sensibilizar o setor de alimentos 

e bebidas para a valorização da 

gastronomia local. 
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4 - METAS PARA
O TURISMO 

Nº METAS AÇÕES 

Valorização da culinária local e 

regional até o fim de 2024

• Realização de Festival 

Gastronômico, fortalecendo a 

a identidade gastronômica do 

local.

• Apoiar e promover ações de 

valorização da produção 

agrícola e artesanal local.

• Incentivar e captar eventos 

com apelo gastronômico e 

turístico.

4

5 Promover o aumento na 

eficiência da infraestrutura 

adequado à atividade turística 

do município.

• Incentivar e trabalhar em 

projetos de conservação de 

nascentes e sensibilização 

das comunidades rurais 

sobre a importância da 

preservação ambiental.

6 Incentivar e orientar a criação 

de circuitos, ações e roteiros 

de turismo em área rural ate o 

fim de 2024.

• Revitalização de passeios, 

pontes e acesso ao 

município.

• Elaboração do projeto de 

sinalização turística.

• Fiscalizar as obras 

manutenção das estradas 

rurais.
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4 - METAS PARA
O TURISMO 

Nº METAS AÇÕES 

Incentivar e orientar a criação 

de circuitos, ações e roteiros 

de turismo em área rural ate o 

fim de 2024.

7 • Ampliar a participação da 

comunidade local no projeto 

Caminhadas na Natureza e 

incentivar a criação de novos 

circuitos.

• Diagnosticar a oferta de 

fontes de fomento e 

financiamento para o 

desenvolvimento do turismo 

nas comunidades rurais.

Consolidar os roteiros 

turísticos do município, 

tornando-os 100% executáveis 

ate o fim de 2024.

8 • Acompanhar, integrar e 

contribuir com o Plano 

Municipal de Turismo.

• Incentivar e promover os bens 

imateriais tombados do 

município.

• Formatar e divulgar a agenda 

cultural do município.

• Manter e fomentar parcerias 

com Educação, Meio 

Ambientes e afins.

• Campanha de cadastro dos 

eventos turísticos de modo a 

criar um calendário de 

eventos unificado para o 

município. 

• Participação em Feiras, 

festivais e exposições, 

divulgando e promovendo o 

turismo no município.

Ficha Técnica
Luiz Fabio Antonucci Filho

Prefeito Municipal
Miguel Slaibi Filho

 Vice Prefeito
Maria Izabel Martins Crovato

Secretaria Municipal Cultura, Esporte, Lazer e Turismo
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5 - REFERÊNCIAS
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Visconde do Rio Branco (Minas Gerais)

http://cod.ibge.gov.br/234CJ

http://www.viscondedoriobranco.mg.gov.br/historia/

http://ninitelles.blogspot.com/2011/09/minas-sao-muitas-visconde-do-rio-branco.html

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/visconde-do-rio-branco/panorama. 

https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-visconde-do-rio-branco.html 
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