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UMA VISÃO DE
NOSSA SENHORA.
UM MILAGRE.
UMA FESTA.
ASSIM NASCEU 
VAZANTE,
DIRETAMENTE
DA FÉ.

Uma cidade hospitaleira, com um 
jeitinho mineiro que acolhe, cuida 
e encanta.

Dona absoluta de uma fé alegre e 
festiva! Onde o urbano e rural são 
companheiros inseparáveis e a 
culinária mineira de tempero 
goiano surpreende o paladar e faz
o coração da gente cativo.
Conheça e se encante por Vazante, 
uma cidade nascida da Fé!



Localização
e Acesso

Vazante está localizada no Noroeste de Minas, próximo às 
divisas com Goiás e Distrito Federal. Está na microrregião de 
Paracatu, área do bioma cerrado, fazendo divisa com os 
municípios de   Lagoa Grande, Lagamar, Coromandel, Guarda-Mor 
e Paracatu.

Uberlândia
Aeroporto Ten. Cel. Aviador César 
Bombonato) - 260 km

Brasília
Aeroporto Internacional Presidente 
Juscelino Kubitschek -  340 km

Brasília_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 340 km
Uberlândia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  260 km
Paracatu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  118 km
Patos de Minas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   113 km
Belo Horizonte _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 504 km

Os aeroportos com voos 
comerciais regulares mais 
próximos são:

de carro

de avião

Principais 
distâncias

Partindo de Brasília
BR-040 sentido Paracatu e a 
BR-354 em Paracatu, sentido 
Vazante.

Partindo de Uberlândia
BR-365, MG-190 em Abadia dos 
Dourados e BR-352 até 
Coromandel. MG-188 e BR-354 
sentido Claro de Minas e Vazante.

Partindo de Belo Horizonte
BR-262, BR-354 próximo a Luz 
sentido Vazante. Outra alternativa 
é via BR 040 sentido Brasília até 
Paracatu e a BR-354 em Paracatu, 
sentido Vazante.



Atrativos
Turísticos

Vazante é conhecida pela riqueza de suas 
tradições manifestada na fé e na cultura de 
sua gente. Somada às belezas que a 
natureza a presenteou, é o destino turístico 
ideal para você e sua família. Conheça um 
pouco da diversidade do destino Vazante!



Gruta da
Lapa Nova

Um dos principais atrativos turísticos 
sendo a sexta maior caverna de Minas 
Gerais e a segunda maior do Noroeste 
mineiro, se localiza em uma unidade de 
conservação estadual denominada 
Monumento Natural Estadual Gruta Lapa 
Nova e está aberta a visitação turística, 
com entrada gratuita. o Monumento 
Natural é uma unidade de conservação de 
proteção integral que tem por objetivo 
preservar sítios naturais raros, singulares 
e/ou de grande beleza cênica a exemplo 
dos espeleotemas espalhados em 37 
salões com aproximadamente 4 km de 
extensão.



“Uma mulher vestida de Branco, Cabelos 
Longos, com um rosto varado de luz. Nada 
disse. Apenas resplandecia e transmitia 
paz”. Este relato da aparição de Nossa 
Senhora da Lapa ocorreu exatamente na 
Gruta da Lapa Velha, local de construção 
da primeira capela e que hoje é visitada 
por milhares de romeiros e fiéis durante 
todo o ano. Ela foi tombada pela 
Prefeitura Municipal de Vazante, por sua 
importância histórica e cultural para a 
cidade. Possui uma estalagmite em 
formato de mulher que aparenta 
recostar-se na parede da gruta, que é 
venerada como sendo a imagem natural 
de Nossa Senhora da Lapa.

Gruta da
Aparição/

Gruta da
Lapa Velha



Mirante
da Torre

O Mirante da Torre é frequentado 
por moradores e turistas que o 
acessam de diversas formas, seja 
por meio de veículos passeando 
pelas estradas de chão, em 
caminhadas por trilhas na serra, ou 
até utilizando veículos adaptados 
“off-road”. O trajeto é premiado 
com a mais bela vista de Vazante, e 
um dos mais belos pores do sol de 
Minas Gerais. O local também é 
utilizado para prática de mountain 
bike e downhill.



Cachoeira do
Zé Virgílio

A Cachoeira fica localizada na propriedade 
do Sr. Virgílio. Deve-se chegar de carro até 
o início da trilha que leva à cachoeira, a 
partir da qual segue-se por cerca de 15 
minutos a pé, nível moderado, até à 
queda d`água. A cachoeira forma um belo 
poço com águas claras próprias para um 
banho refrescante. 



Cachoeira
Fazenda

Cachoeira
A Cachoeira fica localizada na Fazenda de 
mesmo nome. Pode ser visitada por meio 
de uma trilha de fácil acesso com 
dificuldade de leve a moderada. Possui 
uma queda d'água de grande altura e 
forma um poço de águas verdes 
cristalinas ideais para o banho.



Mirante
da Capelinha

No alto da Serra, contemplando de 
cima a área urbana de Vazante e o 
rico cerrado em seu entorno, se 
encontra a capela de São Pedro. Um 
pequeno templo católico com um 
cruzeiro frequentado por 
Vazantinos e turistas, motivados 
pela fé mas também pela belíssima 
paisagem de toda região, ideal para 
um nascer, ou pôr do sol.



Matriz
Nossa Senhora

do Carmo
Localizada no bairro Novo Horizonte, a 
bela Matriz de Nossa Senhora do Carmo 
teve sua construção iniciada em 19 de 
setembro de 1989. Pertence à paróquia de 
mesmo nome e reforça o título de 
“Cidade Nascida da Fé” presente no 
coração dos Vazantinos. A arquitetura 
carmelita e a devoção a Nossa Senhora do 
Carmo foi iniciada pelo saudoso Frei 
Reinaldo, holandês que viveu muitos anos 
em Vazante e dedicou sua vida à 
formação desta fé.



Feira Livre
do Produtor

Rural
Uma atração imperdível aos visitantes, a 
Feira dos Produtores de Vazante ocorre 
desde 1984 e reúne os mais diversos 
produtos “direto da roça” por produtores 
da região em cerca de 17 barracas. Um 
paraíso para saborear, queijos, biscoitos, 
quitandas, hortaliças, pastéis, doces, 
entre outras quitutes regionais.  A Feira 
acontece aos Sábados de 05:30 às 12h e às 
quartas-feiras de 17h às 21:30., atrás da 
Rodoviária.



Imagem de
Nossa Senhora

da Lapa
Recebendo com bênçãos os visitantes que 
chegam do acesso norte, a Escultura de 
Nossa Senhora da Lapa, de 5 metros de 
altura, compõe o complexo religioso entre 
a Gruta da Lapa Velha, Santuário, Capela 
e Jardim Orante. A imagem do 
monumento é uma cópia da imagem de 
Nossa Senhora da Lapa da cidade de 
Sernancelhe, em Portugal.



Jardim
Orante

Situado ao lado da réplica 
reconstruída da antiga Capela, o 
Jardim Orante é um local de 
contemplação da natureza, oração e 
meditação. Entre seus caminhos, 
pequenos altares entre a vegetação 
que circunda a Gruta da Lapa velha 
transmitem paz e tranquilidade ao 
visitante. A entrada é franca e a 
visita é não guiada. Horário de 
funcionamento: todos os dias de 07 
às 11h e 13h às 17h.



Santuário
Nossa Senhora

da Lapa
O principal templo de Vazante fica 
localizado em frente ao local da aparição 
de Nossa Senhora da Lapa. O belíssimo 
santuário, que guarda a imagem de 
Maria,  também é o local de realização da 
Festa da Lapa, que recebe milhares de 
fiéis todos os anos de diversas partes do 
país. Na sala dos milagres estão 
guardados com carinho e respeito os 
milagres e graças alcançadas, por meio de 
relatos escritos, desenhos, esculturas e 
fotografias.



Centro Cultural
de Vazante

O Centro Cultural reúne todo 
acervo da cultura, arte e história 
de Vazante. É composto pela 
Biblioteca Municipal, Museu 
Histórico de Vazante Salatiel 
Valeriano Corrêa, Casa da Cultura 
e Galeria de Arte Ada Fonseca. 
Também funciona como centro de 
informação ao turista e a entrada 
é franca, com visita guiada e não 
guiada.



Experiências
Vazante guarda roteiros especiais que vão 
desde vivências rurais até atividades na 
natureza que revelam um pouco mais das 
nossas riquezas e tradições. Conheça e se 
encante ainda mais!



Explore uma 
das maiores 

cavernas
do Brasil

Participe de uma expedição guiada 
ao interior da Gruta da Lapa Nova,  
uma caverna com 
aproximadamente 4 km de 
extensão e que comporta nos seus 
37 salões diversos tipos de 
formações rochosas, algumas que 
lembram figuras humanas e 
animais, que atraem milhares de 
turistas e pesquisadores todos os 
anos. Na sua área externa conta 
com mata preservada que abriga 
uma quantidade gigantesca de 
animais silvestres como 
lobos-guará, cobras, pássaros, 
capivaras, catitus entre outros.

Agende sua experiência: Raquel



Cross Lapa, 
muito mais 

que pedalar
Desfrute das paisagens de 
Vazante pedalando por entre 
riachos, trilhas, campos e 
cachoeiras em um percurso 
personalizado e conduzido pelos 
melhores profissionais em 
Mountain Bike do noroeste de 
Minas. Organize seu grupo e 
venha descobrir por um ângulo 
muito especial o que natureza do 
entorno de Vazante tem a 
oferecer.

Agende sua experiência: Raquel



Um Final
de Semana 
na Fazenda

Que tal descansar e curtir a tranquilidade 
do interior de uma propriedade rural? 
Resgatar as raízes do campo valorizando 
as paisagens, a culinária, o estilo de vida e 
as tradições das famílias que vivem longe 
dos centros urbanos. Conheça a Fazenda 
Cachoeira e vivencie o dia a dia do 
agricultor, a produção de leite, uma 
autêntica queijaria artesanal e claro os 
sabores das raízes mineiras na 
gastronomia.

Agende sua experiência: Raquel



Calendário 
Anual De 

Eventos
Existem muitas razões para se conhecer 
Vazante, mas a riqueza das tradições culturais, a 
natureza festiva de seu povo e a força de sua fé 
são um maravilhoso convite!



Entre estes destaques estão 
a festa da lapa, um dos 
maiores eventos religiosos 
de Minas Gerais que reúne 
em seu ápice, em maio, 
quase 20 mil pessoas para a 
procissão com a imagem de 
Nossa Senhora da Lapa, 
cuja aparição deu origem 
ao município.

As atrações são organizadas 
ao longo de uma rua inteira 
que, do início ao fim, conta 
com uma enorme feira de 
variedades, música e 
gastronomia. Uma atração 
à parte desse evento que é 
patrimônio do povo de 
Vazante.



E tem mais!

Da mesma forma, as festas 
dos Carros de Boi de 
Vazante são conhecidas em 
todo país. Realizada a mais 
de 40 anos, a festa consiste 
num mutirão de pousos de 
carros de bois, onde 
centenas de carreiros, 
candeeiros e populares,
se unem para atravessar 

diversas fazendas vizinhas 
do município, levando em 
seus carros cargas como 
milho seco e lenha. Um 
verdadeiro espetáculo de 
tradição e cultura deste 
transporte que é um dos 
símbolos mais fortes da 
ruralidade de Vazante.



Festival
de

Quadrilhas

Festa da 
Virgília

Folia
de Reis

Festas
dos Carros 

de Boi

maio a julho

Festa
da Lapa

Maio julho

julho

Festivaz

agosto janeiro



Onde
Ficar

Serviços de hospedagem

Hotel Kabana
End.: R. Coronel Quintino Vargas, 99 - Centro
Tel.: (34) 3813-2075
Facebook: @restaurantekabanavzt

Hotel Pousada e Restaurante
End.: Av. Odilon Luís, 14 - Centro 
Tel.: (34) 3813-1030
Site: https://www.hpousada.com.br/

Hotel Serra Verde
End.: R. Claro de Minas, 525 - Centro
Tel.: (34) 99878-0387
Instagram: @hotel_serra_verde

Hotel e Restaurante Nacional
End.: R. Guarda Mor, 789 - Centro
Tel.: (34) 3813-0545



Onde
Comer

bares,  restaurantes e  
lanchonetes

Bella Massa
Av. Pres. Tancredo de Almeida Neves, 2019 
Vazante, MG, 38780-000

King Coxinhas e Açaí 
Av. Paracatu, 873
Vazante, MG, 38780-000

Bar e Petiscaria Meia Noite
Av. JK, 646 – Novo Horizonte
Vazante – MG, 38780-000

King Shakes e Açaí
Av. Paracatu, 707
Vazante, MG, 38780-000

Churrascaria e Pizzaria Uai Sô
Av. Odilon Luís, 63
Vazante - MG, 38780-000

KLEB'S Restaurante e Chopperia
R. Cel. Quintino Vargas, 268 - Centro
Vazante - MG, 38780-000

Cicinho Hot Dog
R. Machado Diniz, 374-486
Vazante, MG, 38780-000

Mickey Lanches
Av. Gustavo Rosa, 515 - Jardim Regina
Vazante - MG, 38780-000



bares,  restaurantes e  
lanchonetes

Onde
Comer

Milk Shake Paulista e Ki Delícia Açaí
R. João Cláudio, 291 B - Centro
Vazante - MG, 38780-000

Pamonharia Central
Av. Paracatu, 968
Vazante, MG, 38780-000

O Bar
R. Guarda Mor, 648-758
Vazante, MG, 38780-000

Sorveteria Frutos do Cerrado
Av. Gustavo Rosa, 347 - Centro
Vazante - MG, 38780-000

Padaria Ki Pão
Av. Gustavo Rosa
Vazante, MG, 38780-000

Tomat Lanches
Av. Gustavo Rosa, 455
Vazante, MG, 38780-000

Panificadora Hiper pão
Av. Castelo Branco, 386
Vazante, MG, 38780-000

Biscoito Caseiro
R. Salatiel Corrêa, 172
Vazante, MG, 38780-000



bares,  restaurantes e  
lanchonetes

Onde
Comer

Panificadora Pão de Queijo Sabor Mineiro
R. João Viêira, 290 - Centro
Vazante - MG, 38780-000

Cantina Caipira Restaurante
Av. Pres. Tancredo de Almeida Neves, 520B 
Vazante, MG, 38780-000

Branco Burger
R. João Cláudio, 454
Vazante, MG, 38780-000

Lapa Lanches
R. Boanerges Vieira da Fonseca, 334
Vazante, MG 38780-000

Bar Olho Vivo
Av. Pres. Tancredo de Almeida Neves, 1149
Vazante, MG, 38780-000

Luck lounge
Av. Gustavo Rosa, 232
Vazante, MG, 38780-000



Outros 
Serviços

Espaços Day 
use e eventos 

familiares

Serviço de delivery
Aplicativo Mais Delivery Vazante

Recanto da Natureza  
Facebook: https://www.facebook.com/
Recanto-da-natureza-340437646067567/
Tel. (34) 99698-2881
Tel. (34) 99662-0286

Sítio da Vovó
Instagram: @sitio_da_vovo_vazante
Tel. (38) 99182-1719

Varanda da Tia Cléo
Rua Modesto José Luiz , 336 , Novo  Horizonte.
Tel. (34) 99673-6501



Dicas
Úteis

Centro de Informações ao 
Turista
Centro Cultural de Vazante
End: Praça Senador José Ermírio de Moraes - 
Centro
Tel.: (34) 3813-0108
Horário de funcionamento: segunda a 
sexta, das 7h às 17h

Contatos de emergência

Hospital Municipal Nossa Senhora da 
Lapa
End.: R. Dona Izaura, 360 - Centro
Tel.: (34) 3813-7300

Polícia Militar
End.: R. Santa Catarina, 243 - Serra Dourada
Tel.: (34) 3813-1290

Serviços Financeiros

Banco do Brasil
End.: Av. Paracatu, 600
Tel.: (34) 3813-0108

Caixa Econômica Federal
End.: Rua J Martins, 73 - 
Independência
Tel.: (34) 3813-7000

Itaú
End.: Av. Paracatu, 539
Tel.: (34) 4004-4828

Sicoob
End.: R. Alves Rosa, 325
Tel.: (34) 3813-7100

Bradesco
End.: Avenida Paracatu, 450, 
Centro
Tel.: (34) 3813-2508



Este material foi desenvolvido pelo projeto Desfrute AGP Turismo Vazante da Nexa e Instituto Votorantim, em parceria com a Prefeitura de Vazante e o Conselho Municipal de Turismo e apoio técnico da Turismo 360 Consultoria.


