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Mapa do Município de Muitos Capões - RS

Aqui você encontra bons
motivos para vir nos visitar

R i o G r a n d e d o S u l - B r a s i l

De fácil acesso e distante apenas 6 km 

da sede do Município, o local oferece boa infra-

estrutura para acampamento e para os 

momentos de descontração com a família e os 

amigos. Além do rio Santa Rita e das cascatas 

para banho, o camping, de propriedade do Sr. 

Oscar Oliveira, dispõe de salão de festas para 

até 25 pessoas com churrasqueira, e fogo de 

chão. 

TURISMO EM POTENCIAL: ECOLÓGICO, DE 

EVENTOS E PARA PESCA

Aqui a vida realmente acontece! Uma infinidade de 

animais. São herbívoros, carnívoros, ovíparos, mamíferos, répteis, 

pássaros, roedores, animais rasteiros, insetos e uma infinidade de 

outros, incluído alguns que já estão na lista de animais em extinção. 

Tudo isso na Estação Ecológica Aracuri, a primeira do Brasil, 

inaugurada em 1978 pelo pesquisador Paulo Nogueira Neto.

A Estação Ecológica, coordenada pelo Instituto Chico 

Mendes de Conservação da Biodiversidade, dista 14 km da sede do 

Município por estradas de terra e possui 272 ha. de área total e foi 

criada principalmente para a preservação da espécie de Papagaios 

Charão, já em extinção. Na língua tupi-guarani Ara significa Arara e 

Curi significa Árvore Alta, ou seja, “as araras das árvores altas”.

A Estação recebe visitas técnicas desde que agendadas com 

antecedência.

TURISMO EM POTENCIAL: TÉCNICO-CIENTÍFICO, ECOLÓGICO E 

OBSERVAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES.

Estação Ecológica  Aracuri

Camping Santa Rita

FESTA DO PINHÃO

A primeira Festa do 

Pinhão aconteceu em 1998 

na Praça da Matriz. 

Atualmente a festa acon-

tece no mês de maio, no 

Parque Municipal  de 

Eventos Hugo Teixeira de 

Lemos. Diversas atrações 

como mostras culturais e 

gastronômica, sapecada de 

pinhões, mateadas, provas 

campeiras, gineteadas, 

tiro de laço, tertúlias, 

bailes, concursos artísticos 

e diversos shows fazem 

parte da programação do 

evento.

Secretaria Municipal
da Indústria, Comércio,
Turismo e Meio Ambiente

Rua Dorval Antunes Pereira, 950
Centro - Muitos Capões - RS
F o n e :  5 4  3 6 1 2 . 2 1 0 1
turismo@muitoscapoes.rs.gov.br
www.muitoscapoes.rs.gov.br



Há 40 km da sede do Município, numa 

típica fazenda do interior dos Campos de Cima da 

Serra fica a propriedade do Sr. Fábio Paim, onde 

desenvolve diariamente as lides de campo, 

criando ovinos, eqüinos, bovinos e algumas aves. 

A atração principal, além dos passeios a 

cavalo, é a seqüência de quatro quedas d'água que 

ocorrem num pequeno córrego que passa á 

aproximadamente 1 km da sede da fazenda. As 

quedas variam entre 2 e 10 metros de altura 

proporcionando banhos muito agradáveis em 

meio à mata nativa.

TURISMO EM POTENCIAL: RURAL E ECOLÓGICO

A propriedade de 600 ha. das Senhoras Leci e Adriana 

Hoffmann dista 20 km da sede do Município e reserva diversas 

atrações, dentre elas a tosquia de ovinos, as cascatas com piscinas 

naturais e a usina velha que funcionou produzindo energia elétrica 

até a década de 1970. A casa de pedra é uma atração à parte. 

Construída em 1945 no estilo 

alemão a casa e toda a sede 

da Fazenda fica cercada por 

diversos muros de taipa, 

dando origem ao seu nome.

TURISMO EM POTENCIAL: 

RURAL,  ECOLÓGICO E  

CULTURAL

Inaugurada no ano de 1950 e recentemente adquirida pela 

Empresa CPFL de São Paulo, mais precisamente em setembro de 

2005, a Usina Hidrelétrica do Saltinho dista 42 km da sede do 

Município, tendo seu acesso por estradas de terra. A geração da 

Usina é de 2.400 volts com rotação 

de 600 RPM, freqüência de 60 hertz 

e 0,850 KV. 

O local preserva ainda, além de uma 

vegetação exuberante e trilha 

margeando o rio, duas quedas 

d ' á g u a  e m  p a r a l e l o  d e  

aproximadamente 30 metros de 

altura cada. As visitas ao local 

somente poderão ser realizadas 

mediante agendamento prévio.

TURISMO EM POTENCIAL: TÉCNICO-

CIENTÍFICO E ECOLÓGICO

Inaugurada na Festa 

de Santo Antônio em 1961 

pertence ainda hoje à Diocese 

de Vacaria. O Ginásio Santo 

Antônio foi inaugurado em 

1968 e era utilizado pelas Irmãs 

de São José para dar aulas aos 

estudantes ginasiais.

Muitos Capões chamava-se primitivamente de 

Raia da Capoeira. A Capela de Santo Antônio dos Muitos 

Capões foi inaugurada dia 13 de junho de 1901 pelo 

Vigário Padre Mário Deluy. As terras onde foram 

implantados a praça, capela e povoado, onde hoje se 

encontra a cidade, foram doadas pelo fazendeiro 

Manuel Martins de Barros e Polidora Barros. 

Foi elevada a condição de distrito de Vacaria em 

18 de outubro de 1917 e tornou-se município em 28 de 

dezembro de 1995, desmembrando-se de Vacaria, 

Lagoa Vermelha e Esmeralda.

H I S T Ó R I C O

Igreja Matriz Santo Antônio

Dados censitários e econômicos

Área do Município: 1.192,5 km²

Altitude em relação ao nível do mar: 937 metros

População: 3.000 pessoas (estimada)

Localização: latitude 28º18'51" Sul - longitude 51º10'54" Oeste

Número de distritos e distâncias da sede:

1º Sede

2º Capão Grande – ........................24 km

3º Bom Retiro – ............................15 km

4º Fazenda das Laranjeiras – ............17 km

5º Ituim – ...................................35 km

6º Morro Grande – .........................35 km

7º Encruzilhada São Sebastião – .........30 km

8º Várzea dos Antunes – ..................15 km

9º Santa Rita – .............................17 km

Distâncias das principais cidades da região:

Vacaria – 35 km Caxias do Sul – 155 km Lages/ SC – 145 km 

Passo Fundo – 140 km Porto Alegre – 275 km

O Município de Muitos Capões tem sua economia baseada 
quase que exclusivamente na agropecuária, destacando-se a 
produção de soja, milho, trigo, alho, maçã, aveia, reflorestamento 
de Pinus e batata. Destaca-se, também a pecuária, característica 
existente desde o início do Município.

Pontos Turísticos

Nosso Município possui inúmeros pontos turísticos, cujo 
maior destaque é a natureza exuberante.

Balsa e Serra da Limeira

Para se chegar a Balsa que faz a ligação 

de Ipê a Muitos Capões tem de se percorrer 45 

km de estradas de terra desde a sede do 

Município passando por lugares com paisagens 

exuberantes como as da Serra da Limeira.

Um cabo de aço ligando uma margem 

do rio à outra. Assim é feita a travessia do Rio 

Telha sobre uma balsa manual. Só passa um 

veículo de passeio por vez.

TURISMO EM POTENCIAL: CONTEMPLATIVO

Túnel e Ponte Férrea

Após se percorrer uma trilha de 

aproximadamente 20 minutos, com água potável 

em abundância, alcançamos o túnel de nº. 50 da 

via férrea que liga São Paulo a Buenos Aires.

Construído entre 1960 e 1962 o túnel 

possui 1.085 metros de extensão enquanto a 

ponte férrea, que faz a divisa de Ipê e Muitos 

Capões, possui 144 metros de comprimento. 

Ambas as construções estão localizadas a 42 km 

da sede do Município na propriedade do Sr. César 

Ronaldo Nery.

TURISMO EM POTENCIAL: HISTÓRICO, 

ECOLÓGICO E AVENTURA

 

Cascata da Nascente

Na propriedade da Srª. Terezinha de 

Jesus Roveda, há cerca de 1 km da nascente de 

um afluente do Arroio Bertelli, que mais adiante 

fará parte do Rio Saltinho, existe uma cascata de 

águas cristalinas, de fácil acesso e excelente 

piscina natural para banho. O local dista 9 km da 

sede do Município por estradas de terra em meio 

a lavouras de soja e milho.

TURISMO EM POTENCIAL: ECOLÓGICO

Quatro Quedas da Sanga Jovelina

Salto do Arroio Pessegueiro

Distante 10 km da sede e apenas 200 

metros da estrada, na propriedade do Sr. João 

Borges Sobrinho avista-se um pequeno lajeado 

donde despenca um lindo salto de 6 metros de 

altura numa piscina natural propícia para banho. 

O local é de fácil acesso e apresenta 

grande quantidade de mata nativa.

TURISMO EM POTENCIAL: ECOLÓGICO

Usina e Cachoeira do Rio Saltinho

Fazenda Curral de Pedras
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