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Araxá, cidade do calendário turístico brasileiro, integra o Circuito da Canastra 

composto por onze municípios localizados em torno do Parque Nacional da Serra da 

Canastra. A sede está a 997 metros de altitude e a 365 quilômetros de Belo 

Horizonte. Na microrregião IV, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, com 1.166 Km² 

de área, o município explora suas águas medicinais, fabrica sabonetes e cremes 

para a pele e possui um dos mais ricos artesanatos da região. Araxá tem sua 

história ligada à presença de minas de ouro e águas minerais, sendo seus primeiros 

habitantes os índios Arachás, originários da tribo dos Cataguás.   

A primeira referência aos índios Arachás, que habitavam as terras entre o Rio 

das Velhas (Araguari) e o Rio Quebra Anzol, foi feita pela expedição de Lourenço 

Castanho Taques, no séc. XVI. A presença dos índios e a proximidade do Quilombo 

do Ambrósio constituíram obstáculo à ocupação das terras da região. 

Em 1759, Bartolomeu Bueno do Prado, comandando uma expedição 

conseguiu destruir a famosa aldeia de escravos fugitivos. Sete anos depois, Inácio 

Correia Pamplona exterminou a tribo de índios Arachás. 

Os primeiros povoadores da região vieram para o Desemboque, distrito de 

Sacramento, atraídos pela exploração do ouro. Posteriormente, com a decadência 

da mineração, esses moradores dedicaram-se à criação de gado. Entre 1770 e 

1780, Araxá, recebeu seus primeiros moradores e surgiram as primeiras fazendas 

da região. 

Descoberta a fertilidade da terra e o sal mineral nas águas do Barreiro, o 

povoamento de Araxá se intensificou. Em 20 de outubro de 1791, foi criada a 

Freguesia com o nome de São Domingos de Araxá, pelo Revmo. Padre José Corrêa 

Leitão, Vigário Geral da Capitania de Goiás, sendo nomeado o primeiro Vigário para 

gerí-la, o Revmo. Padre Domingos da Costa Pereira. 

Em 1795 teve a construção da primeira Igreja Matriz de São Domingos, por 

Alexandre Gondin, que teve suas obras concluídas em 1800. A edificação da Igreja 

de São Sebastião, por José Pereira Bom Jardim ocorreu em 1804. 

A Capitania de São Paulo e Minas do Ouro foi criada em 1709 e 

desmembrada em 1729, com a delimitação da Capitania de Minas Gerais. Na 

segunda metade do século XVIII, a região do Triângulo Mineiro foi anexada a Goiás, 

atendendo a um movimento dos moradores do Desemboque. 
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A Paróquia de São Domingos de Araxá foi criada em 03 de julho de 1857.  

Em 20 de dezembro de 1811, atendendo as reiteradas reclamações do 

Julgado de São Domingos de Araxá, a Freguesia de São Domingos é anexada a 

Comarca da Vila Boa de Goiás, com justiça e administração próprias, 

desmembrando-se do Julgado do Desemboque. A partir de janeiro de 1812, 

começou a exercer jurisdição civil e criminal, possuindo seu Juiz Ordinário. 

Em 1816, graças ao movimento dos moradores do Julgado de Araxá, o 

Triângulo tornou-se novamente mineiro; O Sertão da Farinha Podre (Triângulo 

Mineiro e Alto Paranaíba), anexado desde 1766 a Capitania de Goiás, retornou à 

Jurisdição de Minas Gerais. Ana Jacinta de São José - o mito Dona Beja - viveu e 

tem seu nome vinculado aos principais acontecimentos de Araxá no período da 

primeira metade do século XIX. 

Dom João VI assinou o Alvará Régio de 04 de abril de 1816, que reincorporou 

a região do Triângulo a Minas Gerais. São Domingos de Araxá e Desemboque 

passaram a pertencer, desde então, à Comarca da Vila de Paracatu. Também, após 

movimento realizado por seus moradores, o Julgado de Araxá foi elevado à Vila em 

13 de outubro de 1831, sob a condição de o povo edificar às próprias custas, o 

Fórum e a Cadeia Pública. Realizaram-se eleições para formação da primeira 

Câmara Municipal. 

São Domingos de Araxá é elevada à categoria de cidade (com o mesmo 

nome) pela Lei Providencial de 19 de dezembro de 1865. A partir de 1911, a cidade 

figura com o nome de Araxá compondo-se de cinco distritos: o da sede, São Pedro 

de Alcântara, Dores de Santa Juliana, Nossa Senhora da Conceição e Santo 

Antônio da Pratinha, hoje respectivamente, as cidades de Ibiá, Santa Juliana, 

Perdizes e Pratinha. 

Posteriormente, o município de Araxá sofre uma redução territorial 

desligando-se desses distritos e restringindo-se apenas ao distrito sede, em 

cumprimento ao Decreto Lei nº 148 de 17 de dezembro de 1938. 

A Prefeitura de Araxá é criada, por decreto, a 4 de outubro de 1915, ao 

mesmo tempo em que, a Câmara Municipal faz doação ao Estado de Minas Gerais 

das águas minerais do Barreiro, incluindo os terrenos próximos às fontes.  A 

descoberta do valor terapêutico das águas minerais propiciou a exploração do 

potencial turístico do Barreiro, que culminou com a inauguração, em 1944, do 

Complexo Termal com jardins projetados por Burle Marx. 


