




Geopark é um programa criado pela 
UNESCO - Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura, 
para a conservação e valorização de uma 
área com um rico patrimônio geológico. 
Somado a importância histórica, 
cultural, paisagística, paleontológica, 
um Geopark traz à população local 
desenvolvimento econômico por meio 
do turismo sustentável.

O Geopark Uberaba – Terra de Gigantes 
envolve toda a extensão do município. 
Integra espaços chamados de sítios 
históricos e culturais e geossítios, que 
dispersos pela cidade retratam as riquezas 
geológicas, a herança histórica e a cultura 
local, e vão impulsionar o desenvolvimento 
regional, por sua valorização e vocação 
turística.

No primeiro pilar somos representados 
pelos Dinossauros que aqui habitaram há 
milhões de anos e que abrem as portas 
para o turismo ecológico e de aventuras. 
O patrimônio geológico de Uberaba é 

destaque no mundo com os importantes 
achados paleontológicos de nossa região. 

Apoiamos o segundo pilar na relevância 
do gado Zebu, que chegando a nossa cidade 
desenvolveu parte da economia e de nossa 
cultura. O Zebu marca a potência de Uberaba 
no agronegócio no mundo, simboliza o 
turismo de eventos, cultural e de negócios.

Representados pelo ícone Chico Xavier 
no terceiro pilar temos a força, a diversidade e 
significância da religiosidade local. Suntuosas 
igrejas, festas religiosas, a cultura afro-
brasileira e a força do espiritismo convivem 
em harmonia e fazem parte da vertente do 
turismo religioso. 

Além de nossos gigantes representantes, 
estamos envolvidos com diversas instâncias 
do poder público, universidades, organizações 
do terceiro setor e empresas. Chegou a 
hora de nossa gente se reconhecer como 
parte desse processo, para que digamos ao 
mundo que o Geopark Uberaba é Terra de 
Gigantes.





Peirópolis é um bairro rural de Uberaba 
localizado às margens da rodovia BR-262, 
cerca de 25 km do centro da cidade. Seu 
nome é uma homenagem a Frederico Peiró,  
imigrante espanhol que chegou ao bairro em 
1896. Peiró era proprietário de caieiras com 
expressiva produção de cal a partir da queima 
da rocha calcário em grandes fornos. 

O Geossítio Peirópolis é sem 
dúvida, o ponto de maior relevância do 
Patrimônio Geológico  dentro do Geopark 
Uberaba – Terra de Gigantes. Se destaca 
pela quantidade, diversidade e grau de 
preservação de milhares de organismos 
fósseis com idade entre 80 a 66 milhões 
de anos atrás. Além de ser a região com 
o maior número de espécies descritas 
no país, como o maior deles, o gigante 
Uberabatitan ribeiroi que chegava a atingir 
27 m de comprimento e 10 de altura. Outra 
marca importante é a primeira ocorrência de 
ovos no país, sendo que Uberaba é a única 
cidade a conter tais exemplares inteiros e 
em excelente grau de preservação. 

GEOSSÍTIO 
PEIRÓPOLIS

Em Peirópolis, o patrimônio  paleontoló-
gico ganhou uma nova aplicação e valor que 
transcende sua própria relevância científica. 
É elemento de revitalização econômica e 
cultural que vem possibilitando melhoria na 
qualidade de vida de seus moradores por 
meio da atratividade turística alicerçada na 
magia que os dinossauros exercem.  

O bairro dispõe de infraestrutura 
contando com um Centro de Atendimento 
ao Turista, pousadas, restaurantes típicos da 
cozinha mineira, artesanatos, doces caseiros, 
lanchonetes, sorveteria, bares, e no entorno 
trilhas e cachoeiras que oportunizam aos 
visitantes um encontro com a natureza e o 
acolhimento do povoado. Seu gramado é 
palco de atividades científicas, culturais e 
de lazer, além de eventos tradicionais como 
o Festival de Inverno.

Bairro de Peirópolis
BR 262 – KM 784



e carnívoros, crocodilos, tartarugas, rãs, 
peixes, aves, mamíferos, conchas, plantas e 
microfósseis. Estes registros paleontológicos, 
podem ser admirados em três mostras 
musealizadas, sendo uma a céu aberto que 
reproduz como era o ambiente da época há 
cerca de 70 milhões de anos.

Em 2010 o Centro Paleontológico Price e 
Museu dos Dinossauros passaram a integrar 
a Universidade Federal do Triângulo Mineiro - 
UFTM, que somado à extinta Rede Nacional de 
Paleontologia compõem o Complexo Cultural 
e Científico de Peirópolis.

Bairro de Peirópolis
BR 262 – KM 784 

(34) 3338-1526/3338-1502
cccp@uftm.edu.br

HORÁRIOS DE VISITAS
Terça a Sexta: 8h às 17h
Sábados, Domingos e 
Feriados: 8h às 17h30

Os primeiros fósseis foram descobertos em 
Uberaba no ano de 1945 durante a construção de 
um trecho ferroviário. O paleontólogo Llewellyn 
Ivor Price foi o responsável pela condução dos 
trabalhos, deixando uma grande contribuição 
à pesquisa paleontológica nacional. Com sua 
equipe, Price realizou escavações anualmente 
em Peirópolis até o ano de 1974. Todos esses 
fósseis estão depositados atualmente no Museu 
de Ciências da Terra do Serviço Geológico do 
Brasil 

A implantação, em 1991, do Centro de 
Pesquisas Paleontológicas Llewellyn Ivor 
Price e Museu dos Dinossauros pela Prefeitura 
de Uberaba, no bairro de Peirópolis, permitiu 
ações que potencializaram as atividades de 
escavação, preparação e avanço da pesquisa 
por meio do estudo e publicação de trabalhos 
científicos que revelaram grupos únicos no 
registro paleontológico. São aproximadamente 
4000 fósseis dentre dinossauros herbívoros 

COMPLEXO 
CULTURAL E 
CIENTÍFICO DE 
PEIRÓPOLIS - MUSEU 
DOS DINOSSAUROS





SÍTIO 
HISTÓRICO 
E CULTURAL 
MEMORIAL 
CHICO XAVIER

O Memorial Chico Xavier é um espaço 
intercultural e turístico que aborda a 
memória, história e legado de Chico Xavier. 
Com espaços multifuncionais, possui 
Galerias de Exposições, Centro de Pesquisa 
e Documentação, Biblioteca, Auditório e 
áreas de convivência. 

O local está integrado à Mata da Paz, 
local de exuberante beleza e importância 
socioambienta. O Memorial Chico Xavier, 
por meio de suas ações, procura valorizar 
a cultura uberabense, a integração com a 
sociedade e o incentivo ao turismo cultural 
e religioso no município.

Av. João XXIII, 2011
Parque das Américas

(34) 3338-3091

HORÁRIOS DE VISITAS
Segundas: Fechado

Terça a Domingo: 13h às 18h





Chico Xavier em Uberaba atendeu multidões de pessoas 
interessadas em ouvir suas palavras, receber tratamentos 
e conforto espiritual. Psicografou mais de 10 mil cartas e 
mais de 400 livros traduzidos para diversos países. A casa 
onde viveu, após um processo de musealização, é hoje a 
Casa de Memórias e Lembranças Chico Xavier que expõe 
seus pertences pessoais, reflete suas memórias e costumes 
cotidianos. O local abriga uma livraria com obras do médium 
e de diversos outros autores, além de uma lojinha de souvenir. 

Na Casa do Chico Xavier é possível conhecer ou relembrar 
os grandes momentos vividos pelo notável médium brasileiro, 
com fotos e cartas psicografadas, roupas, utilitários, móveis e 
premiações. Um lugar muito especial e que vale a pena ser 
visitado.

Rua Dom Pedro I, 165
Parque das Américas

(34) 3336-5967
livrariafcx@terra.com.br

HORÁRIOS DE VISITAS
Segunda a Sexta: 13h30 às 17h30

Sábados e Domingos: 
8h às 12h e das 13h às 17h

Feriados: Aberto sob consulta

CASA DE 
MEMÓRIAS E 
LEMBRANÇAS 
CHICO XAVIER



Chico Xavier nos deixou em 2002 em 
Uberaba. No Cemitério de São João Batista, 
o mausoléu em homenagem ao querido 
médium continua atraindo milhares de 
visitantes. 

Com espaço coberto para orações em dias 
de chuva, o Mausoléu do Chico Xavier abriga 
uma estátua de bronze em sua lembrança, 
um busto e, do outro lado, uma das mãos 
representando suma missão de trazer 
mensagens de espiritualidade e consolo. 

Avenida Dona Maria 
Santana Borges, 1

Quadra O

MAUSOLÉU 
DO CHICO 
XAVIER





A Igreja Santa Rita foi construída em 
Uberaba no ano de 1854, no local que teve 
início o povoamento da cidade. Passou por 
diversas reformas, mas manteve seu estilo 
original e sua grande beleza interior. Missas 
ainda são celebradas na igreja todo o dia 
22 de cada mês, sob a responsabilidade da 
Paróquia de São Domingos. 

Abrigando hoje o Museu de Arte Sacra 
- MAS, o espaço possui um acervo rico em 
peças barrocas dos séculos XVIII e XIX. 
Muitas peças são provenientes de doações 
da Cúria Metropolitana, como vestes sacras, 
estandartes de procissões, paramentos, 
alfaias, imagens e mobiliário. 

Em seu valioso acervo observa-se 
o Conjunto de Casula feito com tecido 
bordado com linha e fios de ouro, 
proveniente da França em 1909. Também 
há a escultura em madeira policromada 
de Santa Rita de Cássia, ou Santa Rita das 

Causas Impossíveis para os mais devotos, 
que restaurada em 2003 é a única imagem 
que restou da capelinha original.  

Tombada pelo IPHAN – Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 
1939, o Museu de Arte Sacra não decepciona 
quem o visita, servindo de inspiração para 
fotógrafos, poetas e pintores do Brasil e do 
mundo. 

Praça Manoel Terra, s/nº
(34) 3316-9886

masmuseudeartedeuberaba
@yahoo.com.br

HORÁRIOS DE VISITAS
Terça a Sexta: 12h às 17h30

Sábados: 8h às 11h30
Segundas-Feiras, Domingos e 

Feriados: Fechado

MUSEU DE 
ARTE SACRA





Em 1881, sacerdotes dominicanos que 
se instalaram em Uberaba realizavam seus 
ofícios religiosos na igreja de Santa Rita. 

Com o aumento do número de pessoas 
que ingressaram naquela comunidade, 
iniciou-se em 1889 a construção de uma 
igreja dedicada à São Domingos, tendo sua 
pedra fundamental lançada pelos frades 
dominicanos como um marco da chegada 
da ordem no Brasil. 

Inaugurada em 1904, ainda inacabada, 
sem as torres e abóbadas centrais erguidas 
somente dez anos depois e diferentes 
de sua construção original, a igreja em 
estilo neogótico possui tapiocanga de 
cor avermelhada e aparente. Seu interior 
revela uma agradável surpresa ao visitante, 
e a imagem de São Domingos original da 
segunda década do século passado.

Terceira igreja mais antiga de Uberaba 
e um dos mais belos templos religiosos da 
cidade, sua arquitetura em forma de cruz 
se assemelha às igrejas bizantinas. No local 

existia um convento que foi a primeira casa 
dos dominicanos do Brasil. É atualmente 
a Casa do Noviciado da Ordem dos 
Pregadores. 

A Paróquia São Domingos virá a 
integrar o Geossítio Santa Rita, importante 
conquista na consagração de mais um 
produto turístico de Uberaba na preservação 
de sua história, cultura e riqueza geológica. 

Rua Lauro Borges, 272 - Centro
(34) 3332-1261

psaodomingos16@hotmail.com

HORÁRIOS DE VISITAS
Segunda a Sexta: 8h às 11h 

e das 14h às 17h
Sábados: 15h às 18h
Domingos: 7h às 11h

Feriados: Aberto somente 
nos horários de missa.

PARÓQUIA 
SÃO DOMINGOS



A Capela do Colégio Nossa Senhora das 
Dores teve sua construção iniciada em 1926 com 
projeto do Padre Everard, também engenheiro 
e arquiteto. Foi concluída em novembro de 
1930 e prosseguiu recebendo trabalhos de 
ornamentação nos anos seguintes. Em 1937 
foram finalizados os trabalhos do teto da capela 
e da sacristia. 

Em seu interior está o Museu da Capela, 
que iniciou suas atividades por ocasião das 
comemorações do Centenário do Colégio Nossa 
Senhora das Dores em 1985. Em 2010 o Museu da 
Capela foi reformado para que suas exposições 
atendessem aos requisitos da museologia 
moderna. 

No local há objetos e documentos vinculados 
à história da Congregação das Irmãs Dominicanas 
de Nossa Senhora do Rosário de Monteils, com 
uma infinidade de artefatos que compõem 

rico panorama histórico do cotidiano brasileiro 
dos finais dos séculos XIX e XX. A exposição 
nominada “Coleção Loreto” situada no mezanino 
da capela compõe-se de rochas, minerais, 
fósseis, cinza vulcânica, utensílios cerâmicos, 
líticos e outros materiais arqueológicos. 

É o único órgão de preservação e divulgação 
da Congregação de origem francesa, que há 168 
anos atua na Europa, América Latina e Ásia. No 
Brasil, as irmãs Dominicanas de Monteils estão 
presentes há 133 anos. 

Praça Thomaz Ulhôa, 340 
Bairro Abadia

(34) 3331-9900
museudacapela@cnsd.com.br

HORÁRIOS DE VISITAS
Quartas e Quintas, das 8h às 11h 

e das 14h às 17h. 
(Visita Mediada)

MUSEU DA 
CAPELA 
– MEMORIAL 
DOMINICANAS 
DE MONTEILS







Tradicional espaço de convivência e de 
negócios o Mercado Municipal é protegido 
pela Lei de Tombamento de Uberaba. O 
prédio, erguido em 1922, passou por várias 
reformas que modernizaram seu interior e 
instalações, mas que conservaram seu estilo 
original de construção na forma de um 
octógono de mais de 1400 m2.

É uma excelente opção para compras 
de produtos típicos mineiros como queijos, 
frutas, hortaliças, doces, peixes e carnes 
variadas, além de artigos religiosos, de 
pesca,  produtos artesanais e importados.

No seu entorno, encontram-se outros 
prédios históricos de Uberaba que 
fortalecem o complexo como a Igreja Santa 
Rita, a Igreja São Domingos e o Prédio da 
Faculdade de Medicina.

Praça Manoel Terra, s/nº
(34) 3332-1691 | 99674-4431

HORÁRIOS DE VISITAS
Segunda a Sábado: 7h às 18h

Domingos: 7h às 12h
Feriados: Aberto sob consulta.

MERCADO 
MUNICIPAL



O MADA – Museu de Arte Decorativa 
está instalado na casa de José Maria dos 
Reis,   sede da sua fazenda até o ano de 
1916. O museu possui acervos dedicados 
à memória da casa como objetos que 
retratam os costumes da família, guardando 
importante parte do patrimônio cultural 
de Uberaba. Entre esses estão móveis, 
porcelanas inglesas da década de 20, 
pinturas, uma biblioteca e objetos de 
decoração.

Com uma programação anual de eventos 
e exposições culturais que contemplam 
vários seguimentos das artes visuais, o 
belíssimo espaço recebe mostras de grande 
relevância para o cenário cultural brasileiro. 

O MADA tem em seu acervo mais de 
100 peças. Destacam-se as criações de Reis 
Júnior com pinturas, desenhos e afrescos. A 

primeira obra a integrar o acervo é a grande 
tela “Retirada da Laguna”. Em seu interior o 
museu exibe a réplica da obra de Leonardo 
da Vinci, a “Santa Ceia” e um barrado de estilo 
“art déco”, ambos devidamente restaurados.

Rua Maria de Lourdes 
Melo Coli, 30

Residencial Abel Reis
(34) 3338-9409

masmuseudeartedeuberaba
@yahoo.com.br

HORÁRIOS DE VISITAS
Terça a Sexta: 12h às 17h30

Sábados: 8h às 11h30
Segundas-feiras, Domingos e 

Feriados: Fechado. 

MUSEU 
DE ARTE 
DECORATIVA 
– MADA





SÍTIO 
HISTÓRICO 
E CULTURAL 
ABCZ

Localizado no Parque Fernando Costa 
inaugurado em 1941, lugar de exuberante 
beleza e emblemáticos monumentos 
que contam a trajetória de sucesso da 
instituição, o Sítio Histórico e Cultural 
da ABCZ compõe-se de três espaços: 
o Museu do Zebu - Fundação Edílson 
Lamartine Mendes, que guarda a memória 
e a história da trajetória da pecuária do 
Gado Zebu no Brasil; o Museu a céu aberto, 
composto pelo conjunto do patrimônio 
histórico e artístico do Parque, com sua 
pujante arquitetura, arte e paisagismo; e 
a sede nacional da Associação Brasileira 
dos Criadores de Zebu - ABCZ, que hoje 
conta com mais de 22 mil associados de 
todos os estados da Federação e diversos 

países ao longo dos seus 100 anos de 
existência.

As feiras produzidas pela maior 
entidade pecuária do mundo, como a 
EXPOZEBU que foi realizada pela primeira 
vez em 1935, são arenas de grandes feitos 
da política brasileira, de ricos animais 
e campeões, que elevam a cidade e a 
pecuária brasileira a referências mundiais 
na produtividade, no desenvolvimento 
científico e tecnológico no melhoramento 
das raças zebuínas.

Praça Vicentino Rodrigues 
da Cunha, 110





O Museu do Zebu é o único do gênero no mundo. Mantido 
pela ABCZ - Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, o 
museu preserva e divulga a bela saga protagonizada pelo 
Zebu desde sua terra natal, a Índia, até sua chegada ao 
Brasil no final do século XIX. 

Localizado no Parque Fernando Costa, o Museu do Zebu 
possui acervo composto de peças, fotos, vídeos, livros e 
documentos com exposição permanente e mostra anual 
temporária, exibições culturais e atividades educacionais 
que envolvem a comunidade da região. 

O Museu do Zebu - Fundação Edilson Lamartine 
Mendes cumpre o papel de curar e conservar a história, a 
memória e a cultura do zebu, reafirmando o compromisso 
com a sociedade em valorizar essa importante identidade 
territorial de nossa cidade e retratando a força da pecuária 
brasileira.

Praça Vicentino Rodrigues da Cunha, 110 
Parque Fernando Costa

(34) 3336-5214 | 3319-3879
museuzeb@terra.com.br

HORÁRIOS DE VISITAS
Segunda a Sexta: 13h30 às 17h30
Sábados e Domingos: 8h às 12h 

e das 13h às 17h
Feriados: Fechado.

MUSEU DO ZEBU  
FUNDAÇÃO 
EDILSON 
LAMARTINE 
MENDES



As terras da Cassu foram adquiridas por 
Antônio Borges de Araújo em 1880, precursor 
na introdução do gado Zebu em Uberaba, 
através da aquisição do boi Lontra. Seu único 
filho, José Caetano Borges foi um visionário, 
responsável por grandes marcos na história 
da pecuária mundial como a realização da 1ª 
grande exposição de gado em Uberaba, e a 
criação da primeira raça de Zebu brasileira, 
o Induberaba, também conhecido por 
Indubrasil, feita a partir de cruzamentos de 
raças indianas puras.

A Fazenda Cassu é protagonista na história 
do zebu, marcando o início de uma nova era 
na pecuária nacional. É uma das responsáveis 
por projetar o nome de Uberaba ao mundo, 
que ficou conhecida como a “Capital Mundial 
do Zebu”, trajetória que tem um importante 
papel para o desenvolvimento da cidade 
nos aspectos históricos, geográficos, sociais, 
econômicos e culturais.

BR 050 KM 7

FAZENDA 
CASSU



CENTRO 
CULTURAL 
SESIMINAS 
UBERABA 
JOSÉ MARIA 
BARRA 

O Centro Cultural SESIMINAS Uberaba - José 
Maria Barra é referência regional em qualidade e 
tecnologia. O espaço recebe programação cultural 
rica e diversa, com espetáculos artísticos de teatro, 
circo, dança e música, galeria de arte e escola de 
cultura, além de ser preparado para receber eventos 
corporativos e institucionais. Suas duas construções 
erguidas na década de 1920 foram inteiramente 
adaptadas para abrigar um grande teatro. 

O Centro Cultural SESIMINAS Uberaba - José 
Maria Barra incorpora história, arquitetura moderna e 
equipamentos de última geração, e guarda parte dos 
momentos importantes do estado de Minas Gerais.

Praça Frei Eugênio, 231
Bairro São Benedito

(34) 3322-2021
sesiminasuberaba@fiemg.com.br

AGENDA DE EVENTOS:
www.sesiminasuberaba.com.br

HORÁRIOS DE VISITA:
De acordo com programação

Galeria de Arte: 
Diariamente das 9h às 21h



O Parque das Barrigudas é um espaço 
de convivência e lazer aberto ao público. 
Localizado no Parque Tecnológico, na 
Univerdecidade, abriga o CETA – Centro 
de Educação e Tecnologia Ambiental da 
Codau, um espaço de pesquisa, educação, 
lazer e recreação em meio à natureza, e 
também o escritório de Gestão do Parque e 
a Biorrota, vertente do turismo de negócios 
da cidade, que reúne os principais pontos 
da biotecnologia da região metropolitana do 
Triângulo Mineiro. 

Em meio as árvores Paineiras centenárias, 
o espaço recebe atrações musicais e teatrais. 
Dotado de um belo gramado e brinquedos 
para as crianças, o Parque das Barrigudas 
possui vista privilegiada da cidade e 
exuberante beleza. 

Av. Randolfo Borges Júnior
 Univerdecidade 

PARQUE DAS 
BARRIGUDAS



VALE 
ENCANTADO

Com área de aproximadamente 38ha e idealizada 
para a preservação ambiental, a Reserva Particular 
do Patrimônio Natural - RPPN conta com mais de 130 
mil árvores de vegetação nativa e uma diversidade de 
plantas do cerrado.

O Vale Encantado possui mais de cinco nascentes 
e uma cachoeira de aproximadamente 15 metros de 
queda natural em meio à mata fechada, com águas 
claras e cristalinas.

Distante a 25 Km de Uberaba, a propriedade que 
pertence ao Sr. José Noel Prata tem um  receptivo 
com banheiros e restaurante, onde é possível agendar 
um almoço ou café da manhã antecipadamente, ou 
levar seu próprio lanche para aproveitar seu gramado 
para um piquenique agradável. Além disso, é aberto 
às instituições de ensino que desejam aulas práticas e 
vivência de campo.

MG 798 -  Km 37
Entrada à esquerda, mais 20 Km.
(Sentido Uberaba/Nova Ponte)



SANTUÁRIO 
ECOLÓGICO 
ZEBU

Há mais de 25 anos, o ambientalista Luiz Antônio 
Costa começou o trabalho dedicado a criação de 
uma reserva ecológica em Uberaba de proteção e 
conservação de animais. O Santuário Ecológico Zebu 
possui animais como girafa, zebras, antílopes e lhamas 
que vieram de vários lugares do mundo como África, 
Tchecoslováquia e Peru.

A visita ao santuário é guiada e proporciona 
experiências incríveis com um passeio safári dentro da 
área rural da reserva que passa por lagos, cachoeira 
acessível ao banho, árvores centenárias e vista incrível 
com a preservação do cerrado.

Um belíssimo aviário aberto e a interação com 
animais livres proporcionam fotos e lembranças que 
ficarão na memória.

MG 427 - Km 15
(Sentido Conceição das Alagoas)

 magnoliatour@outlook.com
www.magnoliatourmg.com








