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Secretaria Municipal de Turismo e Cultura
Rua Governador Valadares, 75 - Centro
CEP 35460-000 - Brumadinho – MG
departamentoturismo@brumadinho.mg.gov.br
turismoecultura@brumadinho.mg.gov.br
www.brumadinho.mg.gov.br
(31) 3571-2430
Funcionamento
Segunda a sexta: 8h às 17h

Casa da Cultura Carmita Passos
Praça Victor Belford, 47 - Centro
CEP 35460-000 - Brumadinho – MG
casadacultura@brumadinho.mg.gov.br
www.brumadinho.mg.gov.br
(31) 3571-3906
Funcionamento
Segunda a sexta: 8h às 17h
Sábado: 9h às 16h

CAT - Centro de Atendimento ao Turista 
Piedade do Paraopeba                                                   Casa Branca
Rua do Rosário, 355                                                             Av Casa Branca, 341
Funcionamento
Quarta a Sábado                                             
8h às 11h30 / 12h30 às 17h
Domingos e Feriados: 8h às 15h
.......................................................

Telefones Úteis
UPA 24 horas: (31) 3571-3060 | 192
Ponto de Táxi: (31) 3571-2525 e 3571-2222
Delegacia de Polícia Civil:  (31) 3571-3065
Polícia Militar: (31) 3571-6066
Fórum de Brumadinho: (31) 3571-2122 e 3571-1939
Hospital João Fernandes do Carmo: (31) 3571-2318

Linhas de ônibus

INFORMAÇÕES TURÍSTICAS
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SARITUR TRANSPORTES | 3272-8525 (Rodoviário) 
3571 – 3224 | 3751 - 3077 
SANTA FÉ TRANSPORTE | 3469-6450

SEDE (Saritur Transportes) 
3783 -  Belo Horizonte Via BR 381 / Brumadinho
3788 -  Belo Horizonte Via Barreiro / Brumadinho
3787 -  Belo Horizonte Via Barreiro / Conceição de Itaguá
3787 -  Belo Horizonte Via BR 381 / Conceição de Itaguá
 

INTERIOR (Santa Fé Transportes)
3937 -  Belo Horizonte/ Córrego Ferreira
3942 -  Belo Horizonte/ Casa Branca
3943 -  Belo Horizonte/Suzana 
3944 -  Belo Horizonte/ São José do Paraopeba 

Funcionamento
Quarta a Sábado                                            
8h às 11h30 / 12h30 às 17h
Domingos e Feriados: 8h às 15h



Localização

Distâncias das Principais 
Capitais e Localidades
Belo Horizonte: 56 km
Aeroporto da Pampulha: 62 km 
Aeroporto de Confins: 94 km
Ouro Preto: 106 km
Rio de Janeiro: 438 km
São Paulo: 559 km
Brasília: 767 km

   
Belo Horizonte: 56 km
Pampulha Airport: 62 km
Confins Airport: 94 km
Ouro Preto: 106 km
Rio de Janeiro: 438 km
Sao Paulo: 559 km
Brasília: 767 km
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Ouro Preto

Brumadinho

Confins



Histórico.

Localizado na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o município de Brumadinho 
se destaca como uma das cidades mais importantes do turismo de Minas Gerais. Com 
uma área de mais de 639,434 km² em extensão territorial, sendo um dos maiores 
municípios do Estado, Brumadinho possui inúmeras atividades que aguçam a 
curiosidade do turista, que encontra na região hospitalidade, tradições culturais, 
gastronomia variada e um clima agradável.
A história de Brumadinho está dividida em duas fases: a primeira no final do século 
XVII e início do século XVIII, com a ocupação do Vale do Paraopeba pelos 
bandeirantes. Nesse período, surgiram os povoados de Piedade do Paraopeba, São 
José do Paraopeba e Brumado do Paraopeba. 
A segunda fase se inicia com a construção da linha férrea e a Estação Ferroviária 
inaugurada em 1917, que possibilitou a vinda de muitos trabalhadores, dando, assim, 
origem à cidade de Brumadinho. O povoado recebe este nome em alusão à antiga 
Vila do Brumado do Paraopeba e as brumas comuns em toda a região montanhosa. 

Located in Belo Horizonte Metropolitan Area, Brumadinho is one of the most important touristic cities in the state 
of Minas Gerais. With an area about 639,434 km², one of the biggest cities of the state, Brumadinho has uncountable 
activities that sharpen tourist’s curiosity, where you �nd hospitality, cultural traditions, varied gastronomy and a 
pleasant weather.
The history of Brumadinho is divided in two phases: the �rst one between the end of the XVII century and the 
beginning of the XVIII century, with the occupation of Paraopeba Valley by the explorers called Bandeirantes. The 
villages Piedade do Paraopeba, São José do Paraopeba and Brumado do Paraopeba appeared during this time.
The second one begins with the railway line construction and the train station inaugurated in 1917, wich enabled 
many workers to come, giving rise to the town of Brumadinho . This place received this name because the old 
Brumado do Paraopeba Village and the mists (brumas in Portuguese) that are common in all mountainous region. 
In English, the name Brumadinho would be Little Mist.

Histórico

History
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Atrativos Naturais

Natural Attractions
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Parque do Rola-Moça

Rola Moça Park
The Rola-Moça Park (Parque Estadual da Serra do Rola-Moça) is one of the most important green areas in Minas 
Gerais. With an area of 3.941,09 hectares, is the third biggest ambiental preservation park in urban area in Brazil. 
There are many water sources that supplies the Belo Horizonte Metropolitan Area and a huge fauna diversity, with 
endangered species such as onça parda,  jaguatirica, lobo-guará,  gato-do-mato,  macuco and veado-campeiro. 
Located in a transition area between Cerrado (kind of savanna) and Mata Atlântica (Atlantic Coastal Forest), this 
park shelters rare species, such as orquídea, bromélia, candeia, jacarandá, cedro, jequitibá, arnica and 
canela-de-ema, this last one became symbol of the park.

O Parque Estadual da Serra do Rola-Moça é uma das áreas verdes mais importantes 

de Minas Gerais. Com 3.941,09 hectares, é o terceiro maior parque de preservação 

ambiental em área urbana do Brasil. O local possui vários mananciais que abastecem 

a Região Metropolitana de Belo Horizonte, além de uma rica diversidade de fauna, 

com espécies ameaçadas de extinção, como, por exemplo, a onça parda, a 

jaguatirica, lobo-guará, o gato-do-mato, o macuco e o veado-campeiro. Situado na 

zona de transição entre o Cerrado e a Mata Atlântica, o parque abriga espécies raras 

como orquídea, bromélia, candeia, jacarandá, cedro, jequitibá, arnica e a 

canela-de-ema, que se tornou o símbolo do Parque.
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Com belíssimas paisagens a serem vislumbradas e exploradas, as regiões das 

encostas das Serras da Moeda e Rola-Moça oferecem aos turistas atrativos que vão 

desde esportes de aventura, como mountain bike, arvorismo, tirolesa, balonismo , voo 

livre, trekkyng e cavalgadas, até as variadas e encantadoras opções de gastronomia e 

hospedagem. A conhecida hospitalidade mineira é facilmente encontrada por todos 

aqueles que percorrem os belos caminhos do Vale do Paraopeba. A região também 

possui diversas opções de hospedagens e restaurantes com uma gastronomia 

variada, além de um ambiente charmoso e aconchegante.

Encostas das Serras da Moeda 
e rola-moça

Serra da Moeda and Serra do Rola-Moça 
Hillsides

With beautifull landscapes to be seen and explored, these hillsides o�er many attractions, such as adventure sports 
(mountain bike, tree-climbing, zip-line, ballooning, hang gliding, trekking, cavalcades) and the varied options of 
gastronomy and lodging. The known Minas Gerais hospitality is easily found by everyone who come here, in addition 
to charming and cozy environments.
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Patrimônio natural, histórico e cultural de beleza exuberante, a Serra da Calçada 

estende-se por cerca de 8 km entre os municípios de Nova Lima e Brumadinho. O 

nome Serra da Calçada se dá por causa do calçamento de via proveniente do século 

XVIII, utilizado para facilitar o acesso às fazendas e pontos de atividades minerárias 

à época. Esse caminho levava ao “Forte de Brumadinho”, uma enorme edificação 

feita de pedras e que teria sido usada durante o século XVIII como entreposto 

comercial. A região também faz parte de uma importante área de conservação 

ambiental da Região Metropolitana, com inúmeras nascentes que abastecem 

diversos riachos.  Além disso, a área abriga uma rica diversidade da fauna e flora 

com espécies em extinção. 

Serra da Calçada

Serra da Calçada
Natural, historical and cultural heritage of lush beauty, Serra da Calçada extends for about 8 km between the 
towns of Nova Lima and Brumadinho. The name Serra da Calçada is because of the pavement pathway from the 
XVIII century, used to facilitate access to farms and points of mining activities at the time. This path led to the 
"Forte de Brumadinho", a huge building made of stones and used during the XVIII century as a trading post. The 
region is also part of an important conservation area in the metropolitan region, with several springs that supply 
many streams. In addition, the area is home to a rich diversity of fauna and �ora with endangered species.
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Entre as montanhas, o turista se depara com locais fascinantes. Ao longo do 

Município, principalmente na Serra da Moeda e no Parque Estadual da Serra do 

Rola-Moça, é possível encontrar os famosos ‘mirantes’ e locais ideais para deslumbrar 

a natureza e acompanhar um entardecer único e mágico. Entre os pontos mais 

visitados na região estão: o Mirante Morro das Três Pedras, Mirante do Planeta, 

Mirante Morro dos Veados, todos esses dentro do Parque Estadual do Rola-Moça e o 

Mirante do Topo de Mundo, conhecido pelos  praticantes do voo livre  como um dos 

melhores locais do Brasil para prática deste esporte.

Mirantes

Lookouts
Among the mountains, tourists face fascinating places. Throughout the city, especially in the Serra da Calçada and 
the Serra do Rola-Moça State Park, you can �nd the famous 'lookouts' and ideal places to dazzle nature and follow 
a unique and magical evening. Among the most visited places in the region are the lookouts Mirante Morro das Três 
Pedras, Mirante do Planeta, Mirante Morro dos Veados, all these inside Parque Estadual do Rola- Moça, and the 
viewpoint of Topo do Mundo, known by free �ight practitioners as one of the best places in Brazil to practice this 
sport.
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Uma das principais riquezas do município de Brumadinho são os recursos hídricos. A 

região possui uma topografia privilegiada, repleta de morros e serras, de onde 

surgem inúmeros mananciais que abastecem os córregos, ribeirões, corredeiras com 

cachoeiras, que são os principais afluentes do Rio Paraopeba. Grande parte do 

território do Município é cortada pelo Rio Paraopeba, um dos principais rios que 

alimentam o Rio São Francisco. Essa riqueza hidrográfica faz com que Brumadinho se 

destaque no cenário metropolitano, com o sistema Rio Manso, sendo responsável 

por abastecer quase 35% da Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

Nossas Águas

Our Waters

One of the main assets of the municipality of Brumadinho are water resources. The region has a privileged 
topography, full of hills and mountains, from which emerge numerous springs that supply streams, rivers, rapids 
with waterfalls, which are the main tributaries of the Rio Paraopeba. Much of the city territory is crossed by the 
Paraopeba River, one of the main rivers that feed the São Francisco River. This hydrographic wealth makes 
Brumadinho highlighted in this metropolitan setting, with the Manso River system, being responsible for 
supplying almost 35% of Belo Horizonte Metropolitan Area.
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Patrimônio Histórico-Cultural

Historical and Cultural Heritage



train station

Estação Ferroviária

A Estação Ferroviária de Brumadinho é o grande símbolo da segunda fase da 

história da cidade. Inaugurada em 1917, a construção da estação, assim como da 

linha férrea, possibilitou a vinda de muitos trabalhadores, dando assim origem às 

primeiras habitações e povoados da atual região central de Brumadinho. A estação 

pode ser considerada um rico, belo e importante exemplar da arquitetura do século 

XX, e é  um monumento que marca o pioneirismo e o desenvolvimento da cidade. 

The Brumadinho Railway Station is the great symbol of the second phase of the city's history. Inaugurated in 
1917, the construction of the station and the railway enabled the arrival of many workers, thus giving rise to the 
�rst homes and villages of the current central Brumadinho. The station can be considered a rich, beautiful and 
important example of XX century architecture, and is a monument that marks the pioneering and development 
of the city.
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Construída em 1730, a Fazenda dos Martins é uma das habitações rurais mais antigas 

de Minas Gerais. Tombado em 1977 pelo IEPHA, como patrimônio público estadual, 

o casarão passou por várias intervenções desde o seu tombamento. Erguida em 

alvenaria de pedra e paredes em pau a pique, a edificação tem dois salões, quatro 

quartos e um corredor central, além de varandas apoiadas em esteios aparentes, 

onde, na lateral esquerda, um cômodo é destinado à capela. Segundo relatos históri-

cos, a construção está ligada à história do Quilombo Sapé e teria sido erguida por 

escravos. No pátio da fazenda existe um espaço, todo calçado de pedras, local que 

teria sido usado na época como Senzala, onde os escravos eram mantidos.

Fazenda dos Martins
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Fazenda dos Martins (Farm of Martins)

Built in 1730, Fazenda dos Martins is one of the oldest rural dwellings of Minas Gerais. Declared in 1977 by IEPHA 
as state public property, the mansion underwent several interventions since its designation. Built in stone masonry 
and walls in wattle and daub, the building has two lounges, four bedrooms and a central corridor, and balconies 
supported by apparent pillars, where, on the left side, one room is for the chapel. According to historical accounts, 
the construction is linked to the history of the Quilombo do Sapé and would have been built by slaves. In the 
farmyard there is a space, paved by stones, that would have been used at the time as Senzala, where slaves were 
kept.



Quilombo do Sapé
A história de Brumadinho se mistura com a cultura afro-brasileira. Depois de séculos, 

o Município ainda preserva as raízes da cultura afrodescendente. As comunidades de  

Marinhos, Ribeirão, Rodrigues e Sapé formam a Região Quilombola, que  teria 

surgido em meados do século XVIII, quando o fazendeiro e dono de escravos Jacinto 

Gomes do Carmo, doou uma pequena parte da propriedade ao escravo João Borges. 

Passado algum tempo, outros negros da região foram morar nas proximidades, em 

casas feitas de pau a pique e sapé, daí a origem do nome “Sapé”.  As comunidades que 

compõem o Quilombo do Sapé mantêm vivas até os dias de hoje, as tradições e 

costumes da cultura afrodescendente. 
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Quilombo do Sapé

The story of Brumadinho blends with the African-Brazilian culture. After centuries, the city still preserves the roots 
of Afro-descendant culture. The communities Marinhos, Ribeirão, Rodrigues and Sapé form the maroon region, 
which would have emerged in the XVIII century, when the farmer and slave owner Jacinto Gomes do Carmo 
donated a small part of the property to the slave João Borges. After a while, other blacks in the area were living in 
nearby houses made of wood and thatch to sink, hence the origin of the name “Sapé”, that means “thatch”. The 
communities that form the Quilombo do Sapé kept the traditions and customs of African descent culture alive until 
today.



Church of Nossa Senhora da Piedade

Igreja Nossa Senhora da Piedade

Datada de 1713, a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade é considerada o maior 

símbolo histórico-cultural e religioso do Município. Segundo os relatos históricos, o 

Distrito de Piedade do Paraopeba teria recebido os primeiros moradores por volta 

do século XVII, o que reafirma a tese de que a região seria uma das primeiras vilas do 

Estado de Minas Gerais. Com elementos da arquitetura colonial, o templo possui 

ricos detalhes na construção dos altares em estilo setecentista. São 300 anos de 

história religiosa. A celebração mais importante é  o Jubileu de Nossa Senhora de 

Piedade, realizado sempre no dia 8 de setembro, uma tradição de mais de 100 anos.
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Dating from 1713, the Church of Nossa Senhora da Piedade is considered the largest cultural-historical and 
religious symbol of the city. According to historical accounts, the Piedade do Paraopeba district received the �rst 
residents around the XVII century, which con�rms the thesis that the region would be one of the �rst towns in the 
state of Minas Gerais. With elements of colonial architecture, the temple has rich details in the construction of 
altars in eighteenth-century style. There are 300 years of religious history. The most important celebration is the 
Jubilee of Nossa Senhora da Piedade , always held on September 8, a tradition of over 100 years.



Considerada uma das primeiras instituições educacionais de Brumadinho, a Casa da 

Cultura Carmita Passos foi decisiva para a formação cultural dos moradores da 

cidade. Na década de 30, o espaço começou a ser usado como o Grupo Escolar Padre 

Machado, tendo sido mais tarde sede de duas outras escolas do Município. O nome 

“Carmita Passos” é uma  homenagem à ex-professora da Escola. Desde 2004, o prédio 

passou a abrigar a “Casa da Cultura Carmita Passos”. Atualmente o espaço promove 

exposições e diversas atividades culturais. Além disso, no local também funciona o 

CAT- Centro de Atendimento ao Turista.

Casa da Cultura Carmita Passos
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Casa da Cultura Carmita Passos

Considered one of the �rst educational institutions of Brumadinho, the cultural center Casa da Cultura Carmita 
Passos was decisive for the cultural education of city residents. In the 30s, the area began to be used as the School 
Padre Machado and was later home to two other city schools. The name "Carmita Passos" is a tribute to a former 
professor at the School. Since 2004, the building has housed the "Casa da Cultura Carmita Passos". Currently the 
space holds exhibitions and various cultural activities. Also on site is Tourist Service Center.



Inhotim

O Instituto Inhotim é um dos mais importantes centros de arte contemporânea do 
mundo. Com uma área de visitação de 140 hectares, o Inhotim é uma junção de 
jardim botânico e um acervo com mais de 200 obras de arte contemporânea em 
exposição nas 22 galerias e jardins. Aberto em 2006, o Museu já recebeu mais de 2 
milhões de visitantes. Além das alamedas cobertas de palmeiras raras, o turista se 
encanta com os famosos bancos do artistas plásticos Hugo França, em meio a uma 
arquitetura inovadora. O visitante tem acesso a obras de mais de 100 artistas 
brasileiros e estrangeiros, que compõem o acervo de mais de 800 peças.
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Inhotim
Inhotim Institute is one of the most important comtemporary art centers of the world. With a 140 hectares visiting 
area, Inhotim is a junction of botanical garden and a collection of over 200 works of contemporary art on display 
in 22 galleries and gardens. Opened in 2006, the Museum has received more than 2 million visitors. In addition to 
the alleys covered of rare palm trees, visitors are dazzled by the famous banks of the artist Hugo França, in the 
middle of an innovative architecture. The visitor has access to works of more than 100 Brazilian and foreign artists, 
which make up the collection of over 800 pieces.
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Inhotim

Inhotim

Igreja de Marinhos

Igreja N.S. Piedade



Manifestações Culturais

Cultural Events
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A riqueza histórica de Brumadinho fez com que o Município preservasse até os dias 

de hoje suas tradições culturais. Muitas dessas manifestações têm origem nas 

primeiras ocupações do Município. Entre elas estão: Folias de Reis, Guardas de 

Moçambique e Congos. Recentemente, o Município oficializou 5 dessas importantes 

manifestações culturais como bens imateriais. São elas: Guarda de Moçambique e 

Congo de São Benedito de Sapé, Guarda de Moçambique de Aranha, as Corporações 

musicais de Conceição de Itaguá e de Suzana, além do Jubileu de Nossa Senhora da 

Piedade. Outras festividades são importantes manifestações culturais como os 

blocos carnavalescos e grupos artísticos. 

Tradições Culturais

Cultural Traditions
The historical wealth of Brumadinho led the city to preserve until today its cultural traditions. Many of these 
events are derived from the �rst occupations of the Municipality. Among them are Folias de Reis, Guardas de 
Moçambique and Congos. Recently, the city made o�cial 5 of these important cultural events as intangible assets. 
They are: Guarda de Moçambique e Congo de São Benedito de Sapé, Guarda de Moçambique de Aranha, the music 
coorporations of Conceição de Itaguá and Suzana , beyond the Jubilee of Nossa Senhora da Piedade. Other 
festivities are important cultural events such as the carnival blocks and artistic groups.
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O artesanato de Brumadinho apresenta características típicas da Região e segue as 

técnicas repassadas de geração em geração, transformando e materializando a 

cultura brumadinhense em arte.  São diversas formas artísticas: cerâmicas, palhas, 

pinturas em telas, fibras de bananeira, biscuits, papéis, bambus e tecidos. Hoje, a 

arte desperta a atenção das famílias, desde as crianças até os adultos que fazem 

questão de manter as tradições familiares. Podendo ser encontrado em diversos 

formatos em todo o Município. Além disso, o artesanato é fonte de renda para 

muitas pessoas. 

Artesanato

handicraft
The Brumadinho handicraft shows typical characteristics of the region and follows the passed from generation to 
generation techniques, turning and materializing the brumadinhense culture in art. There are several art forms: 
ceramics, straw, paintings on canvas, banana �bers, biscuits, paper, bamboo and tissues. Today, the art arouses the 
attention of families, from children to adults who are keen to keep family traditions found in various formats 
throughout the municipality. In addition, the craft is a source of income for many people.
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Folia de ReisFolia de Reis

Guardas de Moçambique e CongoGuardas de Moçambique e Congo

Festa da Consciência NegraFesta da Consciência Negra

Encontro de Bandas de MúsicaEncontro de Bandas de Música



Atividades Ecoturísticas

Ecotourism activities

25



A localização geográfica de Brumadinho,  o relevo montanhoso e o clima 

agradável proporcionam aos turistas diversas opções de lazer e esportes de 

aventura. Por todo o Município é possível realizar algum tipo de atividade que 

envolve o ecoturismo. As atrações vão desde as belas caminhadas ecológicas, 

cavalgadas, mountain bike, off road, arvorismo, tirolesa, rapel até o fascinante voo 

livre. 

Ecotourism Activities

Atividades Ecoturísticas

The geographical location of Brumadinho, the mountainous terrain and the pleasant climate provide tourists lots of 
leisure and adventure sports. All over the city you can perform any type of activity that involves ecotourism. The 
attractions range from the beautiful nature walks, horseback riding (cavalcades), mountain biking, o� road, tree 
climbing, zip lines, rappel down to the fascinating free �ight (hang gliding).
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Gastronomia

Gastronomy
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Gastronomia
A culinária mineira está presente nas cozinhas de Brumadinho.  Desde os famosos 

botecos até os sofisticados restaurantes, a gastronomia é uma das principais 

atrações oferecidas. Os sabores e aromas integram a culinária da região que se 

misturam aos tradicionais pratos da cozinha típica mineira, com traços da 

gastronomia internacional. São deliciosas quitandas, quitutes e doces, além das 

famosas bebidas, como por exemplo, a cachaça artesanal, produzida nas fazendas 

da região. E por ter um papel tão importante na vida dos brumadinhenses, a 

gastronomia é destaque dos festivais do Município. Entre eles, os festivais da 

Jabuticaba, Cachaça, Mexerica, além do Brutiquim, com a Comida de Boteco. 

Gastronomy
The Minas Gerais cuisine is present in the kitchens of Brumadinho. From the famous pubs to fancy restaurants, the 
cuisine is one of the main attractions that are o�ered. The �avors and smells are part of the cuisine of the area that 
blends traditional dishes of typical Minas Gerais cookery, with features of international cuisine. There are delicious 
greengrocers, delicacies and sweet-stu�, in addition to famous drinks, such as artisanal cachaça, produced in region 
farms. Having a so important role in the lives of brumadinhenses, the cuisine is a highlight in the city festivals. 
Among them, the festivals of Jabuticaba, Cachaça, Tangerine, beyond Brutiquim with the Comida de Boteco.
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