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Resumo 
O objetivo deste artigo é o de enfatizar a formação e crescimento do município de Varginha, 
especialmente, por meio de transações de seus registros de imóveis. Varginha, situada no Sul de 
Minas Gerais, emancipou-se do município de Três Pontas ao final do ano de 1882. O novo 
município do Sul mineiro seria formado pela cidade de Varginha e pelos distritos de Pontal e 
Carmo da Cachoeira. Por meio das transações de registros de bens imóveis rurais e urbanos, 
bem como com auxílio de bibliografia sobre Varginha, foi possível compreender dois 
movimentos em relação à expansão varginhense: ao mesmo tempo em que observamos que o 
município passava por êxodo rural, notamos determinada concentração de terras. 
 
Palavras-Chave: Varginha-MG; 1882-1920; Registros de Imóveis; Rural; Urbano 
 
 
Abstract 
The purpose of this article is to emphasize the formation and growth of the municipality of 
Varginha, especially through transactions of its property records. Varginha, located in the south 
of Minas Gerais, was emancipated of the municipality of Três Pontas at the end of the year 
1882. The new municipality of the south of Minas Gerais was formed by the city of Varginha 
and the districts of Pontal and Carmo da Cachoeira. By means of transactions of records of rural 
and urban real estate, as well as with a bibliography on Varginha, it was possible to understand 
two movements in relation to the varginhense expansion: at the same time that we observed that 
the municipality passed by rural exodus, we noticed a certain land concentration. 
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1 Doutoranda do Programa de Desenvolvimento Econômico da Unicamp.  
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O processo de formação de uma localidade, bem como a análise de suas 

principais personagens, podem ser entendidos por meio do cruzamento de diferentes 

fontes históricas: os inventários post-mortem tem sido amplamente utilizados pelos 

historiadores econômicos2, mas dentre outros documentos, as atas de Câmara3, os 

Códigos de Posturas4 e os Registros de Imóveis5 podem fornecer informações sobre o 

processo de urbanização de um município; os registros de nascimentos, casamentos e 

óbitos e as listas nominativas6, fornecem informações sobre os habitantes de uma 

região. 

No caso deste artigo, por meio do contexto da formação de Varginha entre os 

anos de 1882 e 1920, mostraremos o que pode ser extraído os registros de imóveis para 

entendimento da evolução do processo de urbanização do município. Nossas fontes 

correspondem a um conjunto de 2.0857 registros de imóveis, localizados no Cartório de 

Registros de Imóveis da cidade de Varginha8.  

Para o cumprimento de nosso objetivo central, este artigo conta com seis seções, 

além desta introdução. A seção dois trás uma síntese da história de Varginha entre o fim 

do século XIX e o início do século XX. As demais seções foram baseadas, 

especialmente, nos dados e informações contidos nos registros de imóveis: a seção três 

mostra características das propriedades rurais e urbanas do município; na seção quatro, 

o foco foi no entendimento da valorização do espaço urbano do município de Varginha; 

na seção cinco, as análises foram concentradas na valorização do espaço urbano da 

cidade de Varginha9 (nas seções quatro e cinco, os dados e informações da 

documentação foram separados por décadas); a seção seis trás análises sobre os 

                                                           
2 Para trabalhos que partem de inventários post-mortem, dentre outros, cf.: MELLO, Zélia Maria Cardoso 
de, 1985; LOPES, Luciana Suarez, 2005; VIEIRA, Eduardo José, 2015. 
3 Dentre os trabalhos que partem de análises de Atas de Câmara cf.: FERREIRA, Natânia Silva, 2016. 
4 Sobre a utilização de Códigos de Posturas, cf.: OLIVEIRA, Milena Fernandes de, 2009. 
5 Para pesquisa que utilizou de registros de imóveis como fontes, cf.: MARCONDES, Renato Leite; 
OLIVEIRA, Jorge Henrique Caldeira de, 2013.  
6 Sobre a utilização dessas fontes, cf.: MOTTA, José Flávio, 1987; MOTTA, José Flávio & COSTA, Iraci 
del Nero da, 1992. 
7No livro de registros de imóveis, algumas propriedades eram denominadas ao mesmo tempo como rurais 
e urbanas. Nesses casos, contabilizamos duas vezes esses registros, uma vez como propriedade rural e 
uma vez como propriedade urbana. No caso do valor dessas propriedades, como não é possível saber a 
quantia exata pertencente a cada bem imóvel, contabilizamos também duas vezes, sendo uma vez o valor 
direcionado para o bem imóvel rural e uma vez direcionado para o bem imóvel urbano. 
8 Para a expressão Cartório de Registros de Imóveis de Varginha, foi utilizada a sigla CRIV. 
9 O município de Varginha era formado pela cidade e pelos distritos de Pontal e Carmo da Cachoeira, que 
emanciparam-se, respectivamente, em 1911 e 1938. 
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registros de imóveis ao longo do tempo, considerando sua totalidade no período de 1882 

a 1920; por fim, na seção 7, foram escritas as considerações finais. 

Vale ressaltar que os valores dos bens imóveis foram contabilizados em libras 

esterlinas, mas com os correspondentes valores em contos de réis dispostos nas tabelas 

ou no próprio texto. 

 
 
História de Varginha: O município entre o final do século XIX e o início do século 
XX 

 

Em meio às transformações sociais e urbanas às quais o Brasil passou na 

transição para o século XX, o Sul de Minas Gerais receberia influências da cafeicultura, 

especialmente depois da primeira década do novecentos10.  

O Sul de Minas Gerais tornou-se uma divisão administrativa da província em 

1789, com a paróquia de Campanha da Princesa11. Localizada inicialmente na Comarca 

do Rio das Mortes, Campanha se tornaria a sede da Comarca do Rio Sapucaí a partir de 

1833, tendo suas fronteiras delimitadas ao norte pelo Rio Grande e ao sul e sudeste pela 

serra da Mantiqueira12. 

Assim, o território que abrigaria o Sul de Minas tem começo com a emancipação 

de Campanha, município que seria desmembrado na primeira metade do XIX nas 

cidades de Baependy (1814), Jacuhy (1814), Pouso Alegre (1831), Lavras (1831), 

Jaguary (1840) e Itajubá (1848).  

A dinâmica econômica sul-mineira avançaria em relação à existente na 

urbanização da área mineradora e, inicialmente, seria baseada na agricultura e no 

comércio de abastecimento (LENHARO, 1979). Contudo, entre o final do século XIX e 

o início do século XX, a base econômica regional – a agricultura e o comércio de 

abastecimento – seria rompida, embora não totalmente, com a introdução da 

cafeicultura e o processo de urbanização em curso.  
                                                           
10 Para estudos sobre cidades do Sul de Minas Gerais entre os séculos XIX e XX, cf.: SAES, Alexandre 
Macchione; MARTINS, Marcos Lobato (Orgs.), 2012 e SAES, Alexandre Macchione, MARTINS, 
Marcos Lobato, GAMBI, Thiago Fontelas Rosado (Orgs.), 2016.   
11 Apesar da independência do Sul mineiro datar de 1789, já na economia do ouro apresentava 
importância como rota de comércio e como produtor de gêneros de abastecimento para outras regiões, 
como a corte. Segundo Furtado, “a cidade do Rio representava o principal mercado de consumo do país 
(...). O abastecimento desse mercado passou a constituir a principal atividade econômica dos núcleos de 
população rural que se haviam localizado no sul da província de Minas”. FURTADO, Celso, 1963, pp. 
114-115. 
12 A Comarca do Rio das Mortes havia sido emancipada da área mineradora central, com a fundação de 
sua sede em São João D’El Rey no ano de 1713. 
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O produto mais valioso de exportação de Minas Gerais estabelecia a razão pela 

qual tanto a Zona da Mata como o Sul dominaram a política do Estado durante a 

Primeira República13. (WIRTH, 1982). Com a fortificação da economia cafeeira pelo 

Sul mineiro14: 

(...) juntamente à ampliação da população (...) era nítido o crescimento 
do número de cidades. Alfenas, Boa Esperança, Três Corações e 
Varginha, por exemplo, faziam parte de uma primeira fase de 
emancipação de municípios, entre as décadas de 1860 e 1880, como 
resultado da introdução do café na região. (SAES, COSENTINO, 
GAMBI, 2016, p. 31). 

Assim, a primeira reunião da Câmara Municipal de Varginha ocorreu no mês de 

dezembro de 1882, como pode ser conferido em parte da primeira ata da Câmara 

Municipal: 

Aos dezecete dias do mez de dezembro de mil oitocentos e oitenta e 
dois, reunido no Paço da Camara Municipal desta Villa, a hora que 
pelo Senhor Presidente da municipallidade da cidade de Três Pontas 
Azarias Ferreira de Mesquita foi marcada para a installação e posse 
desta Villa os Senhores Vereadores José Maximiano Baptista, 
Domingos Teixeira de Carvalho, João Alves de Govêa, Franscisco de 
Paula e Silva, Matheus Tavares da Silva e Joaquim Antonio da Silva 
foi pelo dito Presidente deferido juramento na forma da Lei, aos 
Vereadores acima referidos, e tendo sido feita a leitura do aucto da 
installação e posse desta Villa, pelo Secretário da Camara Municipal 
da cidade de Três-Pontas na forma da lei, e assignado pelo Presidente 
da Comarca Municipal da mesma Cidade, e Vereadores desta Camara, 
e cidadãos presentes. (ACMV15, 1882, fl. 01). 

Dentre as principais atividades econômicas do município entre o final do século 

XIX e o início do século XX, destacava-se a do café que, segundo o memorialista José 

                                                           
13 Apesar da importância da cafeicultura para Minas Gerais de fins do século XIX e inícios do século XX, 
é importante ressaltar que o café não foi a única atividade regional. Segundo Iglésias (1982), “fala-se em 
Minas Gerais, quando na verdade sua fisionomia era – como é ainda hoje – muito diversificada” (p. 137). 
De acordo com Wirth (1982) “as paisagens de Minas Gerais, consequentemente, oferecem diferentes 
leituras ao historiador” (p. 43). As distintas partes de Minas Gerais contaram com atividades econômicas 
diferentes nos séculos XIX e XX. “O Triângulo tomou forma como uma moderna economia agropecuária 
a partir da década de 1880 (...) O Norte, ao contrário, seguiu o curso da economia de estâncias do século 
XVII, salvo uma corrida de diamantes (depois de 1830) (...). O Oeste exportou gado para o sul”. 
(WIRTH, 1982, p. 43).  
14 Embora seja dada certa relevância para o café na economia do Sul de Minas Gerais, vale lembrar que 
na região, na transição para o século XX, outras atividades econômicas se faziam importantes: Alfenas, 
Guaxupé, Machado e Três Pontas, por exemplo, foram cidades sul-mineiras que se dedicaram não 
somente à produção cafeeira, mas também à pecuária e demais agriculturas, como a do milho, feijão, 
arroz e fumo, dentre outras. Sobre a cafeicultura no Sul de Minas Gerais da passagem para o século XX, 
cf.: MARTINS, Marcos Lobato. In: SAES, Alexandre Macchione; MARTINS, Marcos Lobato; GAMBI, 
Thiago Fontelas Rosado (Orgs.), 2016. P. 141-172. 
15 Sigla para: Ata da Câmara Municipal de Varginha. Os documentos encontram-se no Museu Municipal 
da cidade. 
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Lefort, foi introduzida no município por volta de 1870, certamente para consumo local 

dos moradores. (LEFORT, 1950 apud SALES, 2003, p. 283). Todavia, a movimentação 

que a cafeicultura levaria para Varginha ocorreu também por causa de uma inovação 

para a época: a chegada da estrada de ferro. No ano de 1892 foi inaugurada em 

Varginha a estrada de ferro Muzambinho16. 

Sales afirmou que, sem dúvida, a passagem da ferrovia por Varginha contribuiu 

de forma muito relevante para o desenvolvimento comercial não apenas da cidade, mas 

também da região sul-mineira como um todo. No entanto, o autor escreveu que a 

inovação não foi recebida com o merecido entusiasmo pela imprensa. No dia 30 de 

maio de 1892, a coluna “Várias Notícias” do Minas Gerais, órgão oficial dos poderes do 

Estado, mencionou a seguinte frase, de acordo com Sales: “Foi inaugurada a Estação da 

Varginha, da Companhia Muzambinho”. (SALES, 2003, p. 180). 

De certa forma, o café esteve ligado às primeiras atividades econômicas 

municipais. O café se ligava à atividade comercial, sobretudo depois do começo do 

século XX, porque na cidade de Varginha existiam estabelecimentos destinados a 

comercializar o café, que também era enviado a outras localidades: em 1913, por 

exemplo, o município de Varginha exportava uma média anual de 400 mil arrobas de 

café(Questionários sobre as condições da agricultura de 176 municípios no Estado de Minas 

Geraes, 1913, p. 505); em 1918, a média de exportações de café que passavam pela 

estação local da Estrada de Ferro Muzambinho chegou a atingir 200 mil sacas, sendo 

125 mil dessas sacas produzidas na cidade de Varginha, mas incluída a produção de 

Carmo da Cachoeira, que ainda não havia se emancipado de Varginha. As 75 mil sacas 

restantes eram de municípios vizinhos. Em 1920, Varginha já contava com 113 

estabelecimentos de beneficiar café, “tendo eles produzido 23.916 quintais, nos seus 

4.394.000 pés de café” (LEFORT, 1950 apud SALES, 2003, p. 285). 

 Podemos, dessa forma, ressaltar uma relação entre café e comércios (devido os 

estabelecimentos que vendiam o produto), café e ferrovia (já que está transportava a 

mercadoria), e entre café e estabelecimentos industriais (considerando os 

estabelecimentos de beneficiar café).  

                                                           
16 A ferrovia chegou em Varginha com auxílio financeiro do primeiro presidente da Câmara Municipal da 
cidade, conforme inventário do major, do ano de 1905, “declarou mais o inventariante que o espólio 
possui uma cautela da Estrada Muzambinho”. O valor da cautela era de 50:000$000. (Inventários de 
Matheus Tavares da Silva, 1905). 
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A movimentação gerada na economia varginhense no início do século XX 

demandou também as instituições bancárias. Em 1915 foi inaugurada uma agência do 

Banco Hypotecário e Agrícola do Estado de Minas Geraes e antes disso, em 1912, havia 

sido inaugurada uma agência do Banco do Brasil. As duas agências, “luxuosamente 

instaladas em prédios próprios”, facilitavam a circulação monetária, gerando lucros para 

seus usuários e levando as negociações realizadas em Varginha para além do município. 

(FONSECA & LIBERAL, 1920 apud SALES, 2003, p. 281). É preciso frisar que 

aquelas instituições realizavam apenas operações mais simples, como depósitos 

bancários, mas serviam para um início de organização monetária na cidade. 

 Tem-se, portanto, um panorama da formação inicial do município, considerando 

os anos finais do século XIX e os iniciais do século XX. 

 Contudo, a história de Varginha guardava maiores especificidades, como aquelas 

que serão possíveis de ser compreendidas por meio do conjunto de 2.085 registros de 

imóveis presentes para o município entre os anos de 1882 e 1920. 

 

 

Características das propriedades rurais e urbanas de Varginha 

 

Os estudos sobre registros de imóveis geralmente partem do campo o Direito: 

Ivan Jacopetti do Lago, em sua dissertação e mestrado, tratou da história da publicidade 

dos registros de imóveis no Brasil, desde a colônia até o início do século XXI, 

considerando as fases da publicidade imobiliária nacional. (LAGO, 2008). 

Leandro Silva de Souza produziu uma monografia sobre Registros de imóveis no 

Brasil, mas não numa perspectiva histórica, e sim dando ênfase em termos como os 

princípios dos registros de imóveis (publicidade, presunção de veracidade e de fé 

pública, continuidade, especialidade). (SOUZA, 2009). 

No caso da História Econômica, Renato Leite Marcondes e Jorge Henrique de 

Oliveira realizaram estudo para Ribeirão Preto a fim de entender as especificidades do 

processo de urbanização local entre os fins do século XIX e o início do século XX, 

especificamente entre 1874 e 1930. (MARCONDES e OLIVEIRA, 2013). 

 Os registros de imóveis trazem informações bastante detalhadas sobre as 

propriedades rurais e urbanas registradas: os registros começam com o número da 

ordem e a data, logo depois a freguesia do imóvel e sua denominação, como por 
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exemplo, “sorte de terras” ou “fazenda”, “Largo da Matriz” ou “casa e terreno”. Assim, 

eram descritas depois as características dos imóveis: nos casos das fazendas, era 

informado sobre as casas de morada e de empregados, sobre as culturas e extensões de 

terras virgens, além de benfeitorias, como máquinas de beneficiar café, moinho ou 

monjolo; no caso dos bens imóveis urbanos, quando eram casas, as descrições eram 

bastante detalhadas: “casa de morada, coberta de telhas, assoalhada, envidraçada, com 

quintal fechado a muro de adobes”, por exemplo.  

Observando as características dos bens imóveis de Varginha, separamos aqueles 

que eram rurais e urbanos (parte essa que não continha nos documentos). Para a 

separação dos imóveis entre urbanos e rurais, observamos a descrição e localização do 

imóvel, se era uma casa de morada localizada em determinada rua, ou sortes de terras 

em uma fazenda. Em alguns casos, um único registro continha bens imóveis rurais e 

urbanos. 

Depois, os registros seguiam com nome e local de residência do adquirente e do 

transmissor do imóvel.  

Seguindo havia uma coluna para o título, que poderia ser compra/venda, 

compra/venda e servidão17, permuta, acordo, dação em pagamento, dação in solutum, ou 

dação entre vivos18, carta de arrematação19, carta de adjudicação20, demarcação21, 

hipoteca de bens, herança ou cessão de direitos hereditários e, por fim, indenização por 

desapropriação22; na grande maioria dos casos, o título era compra/venda. A próxima 

coluna era a da forma do título, que poderia ser pública, particular, carta de arrematação, 

carta de adjudicação, forma de partilha ou certidão de pagamento. 

                                                           
17 Servidão implica em direito que o proprietário do imóvel pode ter durante algum período de tempo, 
depois que o imóvel foi vendido. (PAIVA, p. 20). No caso de um bem imóvel transacionado, o vendedor 
poderia ter o direito de residir na casa vendida durante cinco anos, por exemplo, para depois o comprador 
passar a residir nela. 
18 Dação em pagamento, dação in solutum e dação entre vivos são sinônimos, embora nos registros de 
imóveis os termos fossem descritos de formas diferentes (FIGUEIREDO JR., p. 01). Nada mais é que um 
pagamento feito. 
19 Esse era o caso de bens imóveis que haviam sido colocados em hasta pública, adquiridos por quem 
pagasse o maior valor por eles. 
20 “A adjudicação só é admitida de bens imóveis e realiza-se com a transferência forçada do imóvel 
constrito ao credor, que resolve preferir ao arrematante, configurando essa alienação judicial autêntica 
dação em pagamento” (BONA, 1996, p. 111). 
21 Os registros que continham Demarcação no título eram todos rurais, sem transmissores, apenas com 
adquirentes. Assim, acreditamos que esses registros eram de terras que simplesmente foram marcadas ou 
delimitadas. 
22 Indenização por desapropriação ocorreu nos casos dos terrenos que foram desapropriados para a 
passagem da estrada de ferro. 
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 Nos registros de imóveis, mas não em todos os casos, se apresentava a profissão 

dos envolvidos nas transações. Observamos essa descrição até aproximadamente a 

metade de nosso período de análise, isto é, até o ano de 1907. Depois não havia mais 

descrição a respeito das funções ocupadas pelas pessoas, apenas seus nomes e locais 

onde residiam. 

 Dentre as profissões, estavam: negociantes, um empregado da estrada de ferro, 

lavradores, fazendeiros, proprietários, um ferreiro, advogados, uma professora, um 

comerciante, farmacêuticos, um artista, padres, um oleiro, carpinteiros, costureiras, um 

capitalista, um médico e um dentista; além das titulações de tenentes, coronéis e 

majores. As que mais apareciam eram lavradores e negociantes. 

Dentre as aquisições dos lavradores, se destacavam as propriedades rurais. Em 

outubro de 1896, a lavradora Leopoldina Maria de Jesus comprou de José Antonio 

Rodrigues um sítio de um alqueire de terras, por aproximadamente 10 libras (266$000). 

Ambos residiam em Varginha, a localidade da propriedade. Em 1904, o lavrador 

Eduardo Alves Gouveia doou para o também lavrador João Urbano dos Reis as terras da 

Fazenda da Chamusca, contendo campos, culturas e benfeitorias, no valor 1.652,80 

libras (32:600$000). Os envolvidos na transação eram de Carmo da Cachoeira.  

No ano de 1904, o lavrador Joaquim Pinto Ribeiro de Aguiar vendeu para 

Alfredo José Pereira, também lavrador, uma propriedade localizada em Pontal, que 

continha 2.900 pés de café, cujo valor era de 38 libras (750$000). Transmissor e 

adquirente residiam também em Pontal.  

Já no ano de 1907, os lavradores Agostinho Lourençotte e Maria Cotini 

Lourençotte venderam para Eurico Cotini, também lavrador, uma propriedade urbana: a 

casa era coberta de telhas e assoalhada, situada na Rua da Matriz de Pontal, no valor de 

94,34 libras (1:500$000). O título era hipoteca de bens, e sua forma, pública. 

Os negociantes, na maioria dos casos, investiam nos bens imóveis urbanos, mas 

isto não era regra. A primeira descrição de negociante foi de outubro de 1896 e o 

registro era de uma propriedade rural: o negociante Felippe Santoro, que residia em 

Varginha, vendeu para Leopoldina Maria de Jesus – que naquela mesma data havia 

comprado o sítio de José Antonio Rodrigues, no valor de 10 libras (266$000) – uma 

propriedade rural, sendo ela uma chácara com terras de cultura, cafezal, pomar e casa 

térrea. O valor era de aproximadamente 160 libras esterlinas (4:260$000).  
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No mesmo ano de 1896, Antonio Pio Braga, negociante, vendeu para Pedro 

Caldomasso, também negociante, uma casa com negócio, localizada na Rua Nova. 

Ambos eram de Varginha e o valor do imóvel era de 93,70 libras (2:500$000).  

Em primórdios do século XX encontramos registros um pouco distintos do que 

víamos no final do século XIX, pois passavam a ser registradas, por exemplo, 

propriedades próprias para comércios e serviços: em 1900, Laurindo Jovanimi e Eliza 

Jovanimi, ambos proprietários de Varginha, venderam para a Hand, Rand e Cia, 

localizada no Rio de Janeiro, uma propriedade localizada na Rua da Harmonia em 

Varginha, composta por prédio bem construído coberto de telhas, um chalé contíguo e 

outro prédio com máquinas para beneficiamento de café. O valor da propriedade era 215 

libras (5:513$055). O título era dação em pagamento, por meio de escritura pública. 

Dentre as propriedades adquiridas pelos negociantes, em sua maioria urbanas, 

encontramos, no ano de 1905, os lavradores Antônio Olympio Xavier e Iria Augusta de 

Jesus, ambos de Pontal, que transmitiram, por meio de escritura pública, ao negociante 

Agostinho Moreira Coelho, também de Pontal, uma fazenda com duas casas de vivenda, 

paiol, moinho, monjolo, engenho de cana e mais benfeitorias de terras de cultura, pastos 

e cafezais. O valor era de aproximadamente 1.044 libras (16:000$000). 

Essas transações eram todas de compra e venda, por meio de escritura pública, 

sendo a forma de pagamento à vista. 

O único registro que menciona o nome comerciante (mas claramente existiam 

mais no município) é de 1898, em que o proprietário Joaquim José Pereira, de Varginha, 

vendeu para o comerciante Smith Thompson Bryan, do Rio de Janeiro, um terreno com 

28 metros de frente, localizado na Rua Novo Canto do Colégio, em Varginha. O valor 

da propriedade urbana era de 59,40 libras (2:000$000). Apenas nesse registro era 

descrita a palavra comerciante, se referindo a Smith Thompson Bryan. O registro é de 

17 de maio de 1898 e, naquele mesmo dia, Smith Thompson Bryan também adquiriu 

um terreno fechado com muros, localizado em Varginha, e quem vendeu o terreno foi 

Antonio Ferreira Tostão, de Baependy. O valor em libras era o mesmo da primeira 

propriedade, 59,40 libras esterlinas (2:000$000). Contudo, em setembro daquele mesmo 

ano, Smith Thompson Bryan vendeu o terreno localizado na Rua Novo Canto do 

Colégio, para Arbnakle Brothers, também do Rio de Janeiro. O valor da transação foi de 

exatamente 59,40 libras (2:000$000). 
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Nos registros de imóveis de nosso período de análise, todas as companhias 

registradas eram do Rio de Janeiro. Os registros dessas empresas se iniciaram no ano de 

1891, quando foram registradas as primeiras propriedades da Companhia Estrada de 

Ferro Muzambinho, e foram até 1917, com o registro da Arbichkes Companhia que, 

naquela ocasião vendia um terreno e casa térrea na cidade de Varginha para um morador 

local, no valor de 423,82 (800$000). Além dessas transações, encontramos: Caldas 

Bastos e Cia, Azevedo Silva e Cia, Smith Thompson Bryan, Hand, Rand e Cia e 

Arbnakle Brothers. Nos registros das companhias, os referentes à Estrada de Ferro 

Muzambinho foram em sua maioria urbanas, assim como nas transações envolvendo as 

demais empresas. Os registros eram de compra de imóveis dessas companhias em 

Varginha, mas também de vendas de propriedades, tanto para moradores como para 

outra empresa.  

As companhias não se instalariam em Varginha se não fosse propício para seus 

negócios. Assim, pelos registros das empresas, podemos dizer que a economia do 

município se tornava mais diversificada. 

Para capitalistas, os registros de imóveis mostravam apenas bens rurais. Em 

setembro de 1903 encontramos três registros que continham um capitalista: alguns 

lavradores de Varginha venderam para o capitalista Joaquim Octaviano Mendes, que, na 

época, também residia em Varginha, partes de terras da Fazenda Morro do Fecho, 

localizada em Pontal. A transação foi realizada através de escritura particular, sendo o 

valor correspondente de aproximadamente 14 libras (280$000). Joaquim Octaviano 

Mendes foi descrito como capitalista, mas poderia ser descrito como tenente coronel 

naquele registro (como vimos em outros registros contendo seu nome) ou poderia 

também ser descrito como fazendeiro, já que possuía fazendas.  

Joaquim Octaviano Mendes foi a única pessoa descrita como capitalista nos 

registros de imóveis, porém, Matheus Tavares da Silva, o primeiro presidente da 

Câmara Municipal, assim como Antônio Justiniano dos Reis (coronel do distrito de 

Carmo da Cachoeira) – ambos que possuíam grandes fazendas, com equipamentos e 

máquinas de beneficiar café e, além disso, possuíam dívidas ativas em valor 
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considerável, de acordo com informações de seus inventários – foram descritos como 

capitalistas no Almanach Sul-Mineiro para 188423. 

O Almanach Sul-Mineiro para 1884 apresenta a lista das profissões identificadas 

em Varginha. Pela observação da lista, é possível complementar as informações sobre 

profissões descritas nos registros de imóveis. Primeiramente, o Almanach descrevia a 

lista dos vereadores, num campo denominado Municipalidade. Depois, havia o campo 

Justiça, que contava com os cargos de adjunto do promotor público, adjunto do juiz 

municipal e de orphãos, escrivão de orphãos, tabelião, escrivão do jury e execuções, e 

contador. Assim, o Almanach seguia com os cargos de Polícia, Coletoria, Correio, 

Instrução Pública, Instrução Particular e cargos relacionados à Igreja, como vigário, 

sacristão e fabriqueiro. 

Com o título de “Negociantes, Profissionais, etc”, eram descritos no Almanach: 

açougueiros, advogados, alfaiates, bilhares, capitalistas, comerciantes de cervejas e 

licores, fazendeiros (com a separação dos fazendeiros com engenho movido por água, 

engenho movido por animais e engenho de serrar), ferradores, ferreiros, fogueteiros, 

hoteleiros, livreiros, médicos, proprietários de molhados, músicos, oleiros, ourives, 

farmacêuticos, rancheiros, relojoeiros, sapateiros, seleiros, tropeiros, fabricantes de 

velas de ceras e fabricantes de vinhos. (VEIGA, 1884, pp. 186-189). 

Portanto, quando nos registros de imóveis estava escrito negociante como 

profissão, as pessoas descritas poderiam ser proprietárias de molhados ou fabricantes, 

dentre outros, já que não havia uma especificação para a categoria de negociantes. 

Como profissionais liberais, os registros de imóveis mostraram um médico, um dentista 

e advogados, mas de acordo com o Almanach, havia também no município de Varginha 

alfaiates, músicos, relojoeiros e sapateiros, dentro outros. No caso dos capitalistas, o 

Almanach mostrou mais nomes, diferentemente dos registros de imóveis, que 

descreveram apenas Joaquim Octaviano Mendes. Na verdade, Joaquim Octaviano 

Mendes não foi descrito como capitalista no Almanach24; o eram, dentre outros, 

Domingos Teixeira de Carvalho (que além de vereador era fazendeiro com engenho 

movido por água), Domingos Teixeira de Resende (que era também fazendeiro com 

engenho movido por água e engenho de serrar e estava descrito como tropeiro), Antônio 
                                                           
23 Sobre informações a respeito das profissões de Varginha, ver páginas 186 a 189 do Almanach Sul-
Mineiro para 1884. Para informações sobre as profissões do distrito de Carmo da Cachoeira, ver páginas 
191 a 193 do mesmo Almanach Sul Mineiro para 1884. 
24 Na parte do Almanach que menciona o distrito de Pontal (pp. 108-112), não há descrições para Joaquim 
Octaviano Mendes. 
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Justiniano dos Reis (que também era fazendeiro com engenho de serrar) e Matheus 

Tavares da Silva (descrito como proprietário de um açougue e de outros comércios, 

fazendeiro com engenho movido por água, proprietário de loja de molhados, rancheiro e 

tropeiro). 

Entendemos então, que em alguns casos havia a mistura de algumas profissões 

quando eram descritas nos registros de imóveis, como no caso dos negociantes: os 

registros assim descreviam algumas pessoas, que poderiam ser comerciantes ou donas 

de fábricas, por exemplo. As funções de capitalistas não se resumiam apenas às de 

Joaquim Octaviano Mendes (que acreditamos ter sido descrito como capitalista devido 

suas dívidas ativas em valor considerável)25, mas englobavam outras pessoas que 

também possuíam dívidas ativas ou fazendas com engenhos. 

Com a descrição de algumas propriedades, conseguimos observar não somente 

quais eram suas principais características, bem como os nomes e as funções dos 

envolvidos nas transações de bens; observamos valores das propriedades compradas e 

vendidas, e percebemos imigrantes realizando transações, como os Lourençotte, os 

Santoro, os Caldomasso, os Scoltini e os Jovanimi.  

Os imigrantes começaram a aparecer nos registros em meados da década de 

1890, mas não eram tão expressivos, considerando o número de registros, pois os nomes 

de imigrantes apareceram poucas vezes. Do conjunto de 2.085 registros de imóveis, 

abaixo seguem alguns detalhes sobre quantas vezes os nomes de imigrantes apareciam, 

e se estavam envolvidos em mais transações de imóveis rurais ou urbanos. 

O nome Lourençotte apareceu uma vez, cuja transação referia-se à venda de um 

bem imóvel urbano, uma casa na Rua da Matriz no distrito de Pontal; o nome Santoro 

foi constatado uma vez, e a transação referia-se à venda de uma chácara em Varginha, 

contendo terras com café; o nome Caldomasso foi visto duas vezes e, nos dois registros, 

foram efetuadas aquisições: a primeira de uma casa com negócio, na Rua Nova, em 

Varginha e, a segunda, de um terreno na mesma Rua Nova; o nome Scoltini apareceu 

uma vez, e o registro foi da compra de uma casa de vivenda com quintal, uma 

propriedade urbana na cidade de Varginha; o nome Jovanimi foi encontrado duas vezes, 

primeiro na venda de dois prédios da Rua Harmonia, em Varginha, para a Hand, Rand e 

                                                           
25 De acordo com o inventário do tenente coronel, Joaquim Octaviano Mendes possuía, dentre outras 
dívidas ativas, 100:000$000 em apólices da dívida pública nacional, uma caderneta no Brito Bank, no 
valor de 51:466$200 e uma caderneta no Banco Comercial e Industrial de São Paulo, no valor de 
31:330$400. 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
Concentração de terras e êxodo rural: o município de Varginha-MG por meio de seus 

registros de imóveis (1882-1920) 

 

 

13 

Cia (um com máquina para beneficiar café) e, depois, na venda de uma casa no Largo 

da Matriz, também em Varginha; finalmente, o nome de Smith Thompson Bryan 

apareceu três vezes nos registros de imóveis: nos dois primeiros, adquiriu dois terrenos 

no espaço urbano de Varginha e, no terceiro caso, vendeu o terreno da Rua Novo Canto 

do Colégio para a Arbnakle Brothers. Nesse último registro, vendedor e comprador 

residiam no Rio de Janeiro. 

De acordo com os registros em que apareceram nomes de imigrantes, 

entendemos que eles estavam mais voltados para o espaço urbano do que rural e 

também eram proprietários de empresas, como era o caso de Smith Thompson Bryan. 

 Depois de mostrarmos o que era comprado e vendido na região de Varginha, 

abaixo faremos uma análise destacando quantidade e valores dos bens, de Varginha 

juntamente com os distritos e, posteriormente, apenas de Varginha. 

 

 

Valorização do espaço urbano do município de Varginha 

 

 A tabela abaixo mostra o número de habitantes das áreas urbanas e rural para 

Varginha, a partir de 1940 

 

Tabela 1 - População Rural e Urbana de Varginha (1940-1980) 

DÉCADA POPULAÇÃO 
RURAL % URBANA % TOTAL 

1940 10.071 49,42 10.308 50,58 20.379 
1950 10.408 44,19 13.147 55,81 23.555 
1960 8.635 25,72 24.944 74,28 33.579 
1970 7.630 17,31 36.447 82,69 44.077 
1980 7.127 11,04 57.448 88,96 64.575 

    Fonte: IBGE - Censo Demográfico, Minas Gerais, 1940 a 1980. 

  

 De acordo com dados do IBGE, o Brasil como um todo passou a ter mais 

habitantes nas áreas urbanas apenas na década de 1960. Em Varginha, o aumento da 
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população urbana em relação à rural ocorreu em 1940, apesar da diferença ter sido 

pequena, como mostra a tabela 126. 

 Essa mudança em relação à ocupação do espaço pode ser pensada considerando-

se que a partir de 1920 o processo de industrialização no Brasil passou a ser mais forte 

que em períodos anteriores. E o crescimento da indústria, de certa forma, absorve as 

pessoas para próximo das indústrias e dos setores de serviços, para as cidades. 

 Do período de 1882 até 1920, foram registrados 2.085 imóveis na região de 

Varginha, referentes à cidade e a seus distritos. O gráfico abaixo mostra a evolução dos 

bens ao longo do tempo, numa divisão feita por décadas: 

 

 

Gráfico 1 - Evolução dos registros de imóveis rurais e urbanos no município de 
Varginha (1882-1920) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Registros de Imóveis (1882-1920) presentes no CRIV. 

  

 Na primeira década de nossas análises, quando Varginha acabava de ser elevada 

à categoria de vila, muitos dos imóveis ainda eram registrados em Três Pontas, 

município do qual Varginha foi emancipada. Assim, para o período de 1882 a 1889, 

temos para o município apenas um registro de imóvel rural, do distrito de Pontal. 

 Da primeira para a segunda década, o gráfico 1 mostra aumento dos dois tipos de 

bens: os registros de imóveis rurais aumentaram para 293 e os de imóveis urbanos eram 
                                                           
26 É importante destacar que Varginha situa-se no Sudeste do país, próximo de cidades importantes como 
Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro, em que a passagem das pessoas do campo para as cidades 
ocorreu mais cedo que em lugares como o Nordeste do país. Sendo assim, no Sudeste, o peso da 
população urbana pode ter sido maior que o peso da população rural logo em meados do século XX, 
tendo esse fato refletido sobre Varginha. 
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de 183. O total de registros da década foi de 476. Assim, é possível perceber 

movimentação urbana, rural e financeira no município pelos registros de imóveis. 

 Na segunda década de formação da cidade, a elevação à sede de Comarca e as 

relações com os distritos e outros municípios foram marcos importantes. Assim, o 

aumento nos registros de imóveis se deve não apenas ao crescimento de Varginha, mas 

também dos distritos, embora dos distritos, a maioria dos registros fossem rurais27. 

 Da segunda para a terceira década, os registros de imóveis passam por uma 

queda: os rurais caíram para 243 e os urbanos, para 111. O total de imóveis registrados 

para a década foi de 254. O motivo dessa queda nos registros não significa que o 

processo de urbanização desacelerava-se, pelo contrário, durante o período de 1900 a 

1909, dois novos bairros surgiram na cidade de Varginha, o bairro das Três Bicas e a 

Vila Flamengo, fazendo-se aumentar o perímetro urbano.(ÁVILA, 1983, p. 10). Não 

obstante, como os loteamentos foram criados naquele período, a povoação daqueles 

lugares ocorreu num período posterior, porque até os terrenos serem comprados e as 

construções serem feitas, passou-se um tempo. Portanto, provavelmente foi na década 

de 1910 que começaram a ser registrados imóveis referentes àqueles dois loteamentos. 

 O decrescimento do número de transações de imóveis para a terceira década de 

formação de Varginha foi contra o movimento natural de crescimento do município. 

Contudo, uma possível explicação para a queda nos bens imóveis registrados no período 

de 1900 a 1909, pode estar no fato de que a economia brasileira, nos primeiros anos do 

século XX, tenha passado por uma crise que refletiu também nas economias de cidades 

do interior do país28. Como Varginha e os distritos estão próximos de cidades 

importantes do Brasil, como Rio de Janeiro e São Paulo, cidades estas que mantinham e 

ainda mantém relevantes relações com a economia internacional, talvez as crises pelas 

quais passou a economia brasileira tiveram impacto na sociedade varginhense, de forma 

que a economia decresceu um pouco e os registros de imóveis tenham passado por uma 

queda. 

                                                           
27 Essa informação poderá ser confirmada na próxima seção, quando vamos analisar apenas a cidade de 
Varginha. 
28 Escreveram Villela e Suzigan (2001, p. 28) que “finalmente, embora não se disponha de indicadores 
macroeconômicos para a época [de 1899 até 1902], é quase certo que a política de deflação deve ter 
causado queda no nível de atividade econômica”. Ainda, “em 1908, porém, ocorreu uma crise 
internacional, acarretando a redução dos níveis globais do comércio exterior”. Aqueles eventos que 
ocorreram no início do século XX, tendo afetado de forma mais profunda as grandes cidades, podem 
também ter gerado consequências (não sabemos em que proporção) para o crescimento urbano e 
econômico naquele período específico para os municípios menores, do interior do Brasil, como Varginha. 
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 Chegando à década de 1910, o número de transações se eleva novamente: 771 

bens rurais e 483 bens urbanos foram registrados. O total foi de 1.254 bens imóveis. Os 

anos que mais apresentaram registros foram 1919 e 1920, com uma média de 230 bens 

em cada um daqueles anos. 

 Na década de 1910 a cidade de Varginha passava por importantes 

transformações, como a chegada da energia elétrica, do telefone, dos bancos, a ferrovia 

transportava café não só da cidade, mas também de Carmo da Cachoeira29. Ocorria uma 

maior movimentação no espaço urbano de Varginha, com sua valorização. Os distritos 

também cresciam, embora num ritmo mais lento. 

 Valorizar o espaço urbano não significava apenas que ele passava a valer mais, 

em termos monetários, que as propriedades do espaço rural. Valorizar significava, 

primeiramente, que as pessoas passavam a querer habitar o espaço urbano, de forma 

diferente da que ocorria no início de formação da cidade.  

No entanto, por meio do gráfico 1, podemos observar aumento de transações 

tanto dos bens imóveis rurais como dos urbanos ao longo de todo o nosso período de 

análise: os imóveis rurais transacionados foram de 1.307 e as transações envolvendo 

imóveis urbanos foram de 778, totalizando nossos 2.085 registros. A maioria da 

população residia no campo (sendo esse movimento também observado para o Brasil 

como um todo).  

Considerando a aplicação em dinheiro que era direcionado para cada tipo de 

bens, apresentaremos dois gráficos abaixo. Com base nos valores em libras, os gráficos 

mostrarão a porcentagem do investimento ocorrida entre 1882 e 1920, separada por 

décadas.  

Em nossa coleta de dados, observamos um acontecimento importante que foi 

descrito nos registros de imóveis, e que gerava grande distorção em nossa análise: no 

ano de 1907, a Companhia Estrada de Ferro Muzambinho, localizada no Rio de Janeiro, 

vendeu para o Estado de Minas Gerais a concessão da Estrada de Ferro Muzambinho. 

Nos registros de imóveis, a localidade que aparece é Três Corações, e o tipo de bem é 

urbano. O valor era de 12 mil contos de réis, uma quantia muito alta em dinheiro, 

incomparável com qualquer bem registrado. Em libras, o valor transformou-se em 

754.764 libras. 

                                                           
29 Em 1918, por exemplo, a média de exportações de café que passavam pela estação local, da Estrada de 
Ferro Muzambinho, chegou a atingir 200 mil sacas, sendo 125 mil dessas sacas produzidas em Varginha, 
mas incluída a produção de Carmo da Cachoeira (ÁVILA, 1983, p. 14). 
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No ano de 1908, pelos mesmos 12 mil contos de réis, o Estado de Minas Gerais 

transmitiu para a Fazenda Federal da República as concessões federais e estaduais da 

Estrada de Ferro. O valor em libras era de 750.751 libras (a diferença é decorrente da 

taxa de câmbio, que variava de um ano para outro). 

Essa ocorrência mudaria toda nossa análise para Varginha e os distritos, porque 

o valor correspondente a essa transação é muito alto. Não obstante, os valores estavam 

registrados em cartório e, por isso, não os retiramos da análise. Assim, com relação ao 

investimento, trabalharemos de duas formas: primeiro, desconsiderando a compra e a 

venda realizadas pela Companhia e, depois, considerando-as. 

Portanto, nosso primeiro gráfico mostra a aplicação de dinheiro nos bens 

imóveis, sem a transação realizada pela Companhia: 

Gráfico 2 - Valores aplicados em bens imóveis rurais e urbanos no município de 
Varginha – sem investimentos da Estrada de Ferro Muzambinho (1882-1920) 

 
 

 

 

 

 

 

 

    Fonte: Elaboração própria a partir dos Registros de Imóveis (1882-1920) presentes no CRIV. 

  

 Para o primeiro período de análise constatamos não haver bens imóveis urbanos, 

apenas um bem imóvel rural, do distrito de Pontal. Para a segunda década, tanto os bens 

imóveis rurais como os urbanos aumentaram de quantidade, mais os rurais que os 

urbanos, e o investimento caminha na mesma direção que a quantidade, sendo investido 

82% do total em imóveis rurais e 18% em urbanos. No terceiro período de análise 

observamos uma queda na quantidade de bens, tanto rurais como urbanos, mas notamos, 

pelo gráfico 2, que enquanto a porcentagem de investimento nos imóveis rurais também 

decrescia, ainda que pouco, comparada com o período anterior, o investimento nos bens 

imóveis urbanos aumentava, embora também pouco. Ainda assim, investia-se cerca de 
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78% em imóveis rurais e 22% em imóveis urbanos. Finalmente, na quarta década, onde 

a quantidade de bens registrados passou por um considerável aumento, foram investidos 

85% em imóveis rurais e 15% em imóveis urbanos. 

 Ao longo do tempo, podemos notar que aproximadamente 80% do dinheiro 

estava voltado para os registros de imóveis rurais e aproximadamente 20% para os 

imóveis urbanos. 

 As propriedades rurais eram fazendas que, na maioria dos casos, eram bem 

equipadas: contavam com plantações (pequenas quantidades de café, milho, arroz, 

feijão, mandioca), mesmo que para consumo local; contavam com animais; com as 

casas de morada e de empregados; algumas possuíam máquina de beneficiar café, 

engenho, moinho e monjolo; ainda, fora o que citamos, muitas propriedades possuíam 

extensões de terras virgens, que possuíam valor.  

Assim, claramente essas propriedades custavam mais dinheiro que as 

propriedades urbanas, que na maioria dos registros, eram casas de morada (que 

poderiam ser cobertas de telhas, assoalhadas, envidraçadas, feitas de tijolos, cercadas a 

muros de adobes, com quintal ou localizadas em ruas principais); terrenos, cercados ou 

não a muros; ou ainda, prédios e casas para negócios. Mas esses imóveis, ainda assim, 

valiam menos que os rurais. Mesmo as propriedades rurais desmembradas, as partes ou 

sortes de terras das fazendas, que não eram propriedades inteiras, valiam mais que os 

imóveis urbanos30. Isso porque os bens imóveis rurais representavam a riqueza da 

sociedade e, por mais que houvesse um movimento de ampliação dos registros de 

imóveis urbanos, a base da riqueza da sociedade varginhense – e não apenas dela, mas 

de outras cidades que formavam-se naquele contexto – estava na terra. 

 Então, mesmo que houvesse um aumento nas transações de bens imóveis 

urbanos registrados, seus valores seriam menores que os valores das propriedades 

rurais, por se tratarem estas de grandes fazendas e/ou extensões de terras. O que não 

deve ser desconsiderado é que havia um crescimento das transações envolvendo bens 

                                                           
30 Em estudo para Ribeirão Preto, do período de 1874 a 1930 (período em que abarca nossa pesquisa 
sobre Varginha), Renato Marcondes e Jorge de Oliveira (2013) escreveram, comparando os bens imóveis 
rurais com os urbanos que, no caso das transações de imóveis rurais, “o valor médio dessas escrituras 
atingiu quase quinze contos contra um valor médio de pouco mais de dois contos de réis para as escrituras 
urbanas, reforçando o caráter rural da sociedade daquela época. Essas diferenças de médias mostraram-se 
compreensíveis, dado que, no meio urbano, as negociações restringiam-se a casas e terrenos e, no meio 
rural, os negócios envolviam muitas vezes terras com mais de 100 alqueires e culturas valorizadas, como 
a do café” (p. 272). Sobre o mercado de imóveis em Ribeirão Preto na transição do século XIX para o 
XX, cf.: MARCONDES, Renato Leite; OLIVEIRA, Jorge Henrique Caldeira de, 2013. 
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imóveis urbanos, embora acompanhado de um crescimento nas transações envolvendo 

os imóveis rurais. 

 No gráfico abaixo mostraremos como seria a configuração dos valores aplicados 

em imóveis considerando os registros envolvendo a Companhia Muzambinho: 

Gráfico 3 - Valores aplicados em bens imóveis rurais e urbanos no município de 
Varginha – com investimentos da Estrada de Ferro Muzambinho (1882-1920) 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Elaboração própria a partir dos Registros de Imóveis (1882-1920) presentes no CRIV. 

  

 Exceto o investimento do período de 1900 a 1909, os demais se mantem iguais. 

Considerando, dentro daquele período, os anos de 1907 e 1908, temos o seguinte: sem a 

propriedade comprada pela Companhia Muzambinho, o investimento em bens imóveis 

era, para 1907, de 77% do dinheiro aplicado em bens imóveis rurais e 23% aplicado em 

bens imóveis urbanos. Considerando a transação, o investimento nos bens se altera 

radicalmente: passa a ser cerca de 1% nos bens imóveis rurais e de 99% nos bens 

imóveis urbanos, já que a propriedade (localizada em Três Corações) era urbana. 

A propriedade foi vendida no ano de 1908 e, nos registros de imóveis daquele 

ano, sem aquela transação, 79% do investimento estava concentrado nos bens imóveis 

rurais e 21% nos urbanos. Com a ferrovia, 1% do total estava sendo concentrado nos 

bens imóveis rurais e 99% nos bens imóveis urbanos, assim como ocorreu em 1907. 

No caso da década inteira de 1900, desconsiderando o grande investimento da 

ferrovia, 78% do dinheiro era voltado para os bens imóveis rurais e 22% para os 

imóveis urbanos. Já com as transações feitas pela Companhia, 4% era investido em bens 

imóveis rurais e 96% em imóveis urbanos. O valor da transação era tão grande que as 

porcentagens do investimento total da década alteraram-se de forma muito significativa. 
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A ferrovia era um investimento muito alto, um novo serviço que passava por 

Varginha e envolvia o pagamento de mão de obra (de pedreiros, ferreiros, engenheiros), 

envolvia a mudança da estrutura de algumas partes da cidade, o gasto com muitos 

equipamentos e, claramente, custava bastante dinheiro. 

As análises feitas acima englobavam todo o nosso conjunto de documentos, ou 

seja, dados e informações de Varginha e dos distritos. Agora, vamos nos concentrar 

apenas em Varginha para observarmos as diferenças.  

 

 

Valorização do espaço urbano da cidade de Varginha 

 

 Utilizando apenas os registros referentes à cidade de Varginha, não precisaremos 

nos preocupar em fazer uma análise sem os investimentos da Companhia Muzambinho 

e outra com os investimentos da Companhia, pois por mais que o registro tenha sido 

feito em Varginha, a propriedade encontrava-se em Três Corações (que não era distrito 

de Varginha, mas registrava alguns imóveis na cidade). Nesta seção, analisaremos 

registros em que na freguesia do imóvel encontramos a denominação Varginha. 

 Portanto, nosso primeiro gráfico mostra a quantidade de bens imóveis urbanos e 

rurais para a cidade, ao longo do tempo: 

 

Gráfico 4 - Evolução dos registros de imóveis rurais e urbanos na cidade de 
Varginha (1890-1920) 

 

  

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Registros de Imóveis (1890-1920) presentes no CRIV. 
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 Retirando os registros de Pontal e Carmo da Cachoeira da análise, Varginha 

representava 45% do total dos 2.085 documentos31. 

Para os anos que vão de 1882 até 1889, o livro de registros mostrava apenas um 

registro, para o distrito de Pontal e, dessa forma, nossa análise para Varginha inicia-se 

na segunda década de formação da cidade, em 1890. Para a década, havia 110 registros 

para bens imóveis rurais e 118 para bens imóveis urbanos, sendo o total de 228 

registros.  

A nosso ver, o acontecimento mais importante da década foi a passagem da 

ferrovia pela cidade, que acabou por contribuir para a valorização do espaço urbano 

varginhense32. Afirmou Ávila que: 

Uma primeira manifestação mais declarada todavia, da setorização 
urbana é a que começa a esboçar-se por volta de 1892 com a chegada 
da estrada de ferro e a inauguração da estação ferroviária, 
determinando não só a expansão da cidade para as faixas de terreno 
que tangenciam a ferrovia, como igualmente a concentração ali de 
atividades mais de perto favorecidas pelo novo meio de transporte e 
comunicação. (ÁVILA, 1983, p. 05). 

Em relação à ferrovia, a única menção feita nas atas da Câmara ocorreu em 10 

de dezembro de 1891, antes da inauguração da estrada de ferro: 

Deliberou o Conselho que: attendendo a falta de pedreiros e 
trabalhadores hoje existentes nesta cidade, em rasão das muitas obras 
em andamento, provenientes em sua maior parte da abertura de 
diversos quintaes para passagem de ferro-via Muzambinho, e bem 
assim as edificações particulares, que fossem relevadas multas (...). 
(ACMV, 1891, fl. 40). 

A parte da ata descrita acima nos chama atenção não apenas para as obras da 

ferrovia, mas havia demais obras em andamento, significando que o espaço urbano 

central varginhense passava por expansão.  

A Companhia Estrada de Ferro Muzambinho desapropriou onze moradores de 

seus terrenos, como mostra a tabela abaixo:  

 

 

 

                                                           
31 Maiores comparações entre Varginha e os distritos e somente Varginha, poderão ser conferidas na 
próxima seção deste artigo. 
32 Sobre ferrovias no Sul de Minas da transição para o século XX, cf.: SILVA, Marcel Pereira da, 2012. 
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Tabela 2 - Terrenos adquiridos pela Companhia Estrada de Ferro Muzambinho 
(1891) 

DATA FREGUESIA DO 
IMÓVEL 

DENOMINAÇÃO TIPO CARACTERÍSTICAS VALOR 
EM 

LIBRAS 

VALOR 
EM MIL 

RÉIS 11/12/1891 

Varginha 
Terreno e prédio 

Urbana 
Terreno para estrada de ferro 

Muzambinho 

24,70 400$000 
11/12/1891 24,70 400$000 
12/12/1891 67,98 1:100$000 
12/12/1891 24,72 400$000 
14/12/1891 24,72 400$000 
14/12/1891 3,10 50$000 
15/12/1891 6,18 100$000 
15/12/1891 12,35 200$000 
16/12/1891 3,10 50$000 
16/12/1891 4,94 80$000 
17/12/1891 Terreno 4,94 80$000 

Fonte: Elaboração própria a partir dos Registros de Imóveis do ano de 1891, presentes no CRIV. 

  

 O título de todas as propriedades era indenização por desapropriação, e o valor 

de muitas das indenizações é considerado baixo, comparado com o preço das casas 

vendidas no espaço urbano. 

 A Companhia Muzambinho registrou a compra de mais dois imóveis rurais, nos 

anos de 1892 e 1895. Em 1892, foi adquirido um terreno cujo registro continha nas 

características: terreno para estrada de ferro Muzambinho, para a estação fluvial no Rio 

Verde, ferrovia com 9 metros para cada lado e estação de 1.000 metros de companhia. O 

título era compra e venda, sendo a escritura pública. O valor da compra foi de 

aproximadamente 40 libras (800$000). 

 No registro de 1895 estava escrito nas características: terreno da fazenda para 

estação fluvial e suas dependências com 300 metros de comprimento33. No título 

constava acordo, sendo a escritura pública. A compra custou aproximadamente 31 libras 

(750$000). Os dois imóveis foram adquiridos do mesmo proprietário, o senhor Esaú 

José Nogueira, que em 1892 residia em Três Corações e em 1895, em Varginha. 

 Para o período de 1900 a 1909, temos uma diminuição nas transações de imóveis 

registrados – assim como ocorreu em nossa análise para Varginha juntamente com os 

distritos. Os registros de imóveis rurais do espaço correspondente à cidade de Varginha 

                                                           
33 Para mais detalhes sobre o transporte fluvial no Sul de Minas Gerais, cf.: MARTINS, Marcos Lobato, 
2011. 
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caíram para 74 e os de imóveis urbanos, para 62. O total de transações envolvendo os 

bens imóveis foi de 136. É uma diminuição considerável para os dois tipos de bens, os 

urbanos diminuem quase pela metade. Insistimos em dizer que poderiam ser as 

consequências do momento que a economia brasileira passava.  

No entanto, é preciso destacar que a chegada da ferrovia nos mostra uma 

valorização do espaço urbano que não restringiu-se apenas a década de sua inauguração, 

se estendendo para os anos iniciais do século XX: 

Nas vias de acesso que surgem balizando ambos os lados do leito da 
estrada de ferro (...) aparecem, em inícios deste século [século XX], 
construções de porte e tipo inteiramente novos para a cidade, como 
galpões e armazéns de depósito, nos quais se instalam máquinas de 
beneficiamento de café, e estabelecimentos destinados ao comércio 
atacadista e de exportação desse produto, bem como algumas 
pequenas indústrias manufatureiras e de transformação, 
principalmente de laticínios e outros produtos alimentícios. (ÁVILA, 
1983, p. 06). 

Essas novas construções citadas por Ávila surgiram com maior impacto na 

quarta década de formação de Varginha. No período de 1910 a 1920 foram registrados 

260 imóveis rurais e 330 urbanos, totalizando 590 bens registrados em cartório, sendo 

os anos de 1919 e 1920 os que apresentaram a maior quantidade de registros (62 no ano 

de 1919 e 63 no ano de 1920). Foi nessa década que a cidade passou por maiores 

transformações urbanas, o que atraía mais pessoas para o espaço urbano.  

Quando retiramos os distritos da análise, ela sofre alterações, sobretudo a quarta 

década, pois em nenhum outro período constatamos o número transações de imóveis 

urbanos sendo maior que o de transações envolvendo imóveis rurais na quantidade em 

que ocorreu no período de 1910 a 1920. A diferença era de 70 registros a mais para os 

imóveis urbanos. Movimento esse comum em demais cidades brasileiras na transição do 

século XIX para o século XX, que passavam por processos de urbanização, com 

valorização do espaço urbano. Em estudo similar para Ribeirão Preto, Renato 

Marcondes e Jorge de Oliveira escreveram que “desse modo, para esse importante 

município cafeicultor [Ribeirão Preto], verificamos movimentos distintos entre o 

número de escrituras rurais e urbanas ainda antes de 1930, sendo as primeiras mais 

frequentes no início do período e as segundas, no final”. (MARCONDES e OLIVEIRA, 

2013, pp. 274-275). 

Considerando o município de Varginha, podemos dizer que o peso maior dos 

imóveis rurais vinha dos distritos. Pontal foi elevada à categoria de vila em 1911 (mas 
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os imóveis da cidade continuaram sendo registrados em Varginha) e Carmo da 

Cachoeira, em 1938. Antes de tornarem-se cidades, é comum que nos distritos sejam 

comprados e vendidos mais imóveis rurais que urbanos. No caso específico de 

Varginha, nós vimos que foi depois de 1890 que os imóveis passaram a ser registrados 

na cidade – já que antes eram registrados em Três Pontas – e, um aumento mais 

relevante de registros urbanos ocorreu apenas depois de 1910. 

Partindo para a análise do investimento em cada tipo de bem, temos o seguinte 

gráfico: 

 

Gráfico 5 - Valores aplicados em bens imóveis rurais e urbanos na cidade de 
Varginha (1890-1920) 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: Elaboração própria a partir dos Registros de Imóveis (1890-1920) presentes no CRIV. 

  

 A primeira impressão que o gráfico 5 nos dá é de um movimento decrescente 

para os bens imóveis rurais e crescente para os bens imóveis urbanos. Por mais que 

possamos observar, para todos os períodos, maiores valores voltados para os bens 

imóveis rurais, o investimento nos urbanos aumenta ao longo do tempo.  

Por meio do gráfico 4, que apresentava as quantidades de bens registrados, nós 

observamos, primeiramente, os bens imóveis urbanos em maior quantidade que os bens 

imóveis rurais; depois uma inversão, isto é, houve uma diminuição dos registros de bens 

imóveis urbanos e um aumento dos registros de bens imóveis rurais; por último, os 

registros de urbanos aumentaram novamente, sendo esse movimento acompanhado por 

uma queda dos bens imóveis rurais. 
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Não obstante, o movimento de aplicação dos valores é diferente: para a década 

de 1890, se investia 76% de dinheiro em bens imóveis rurais e 24% em bens imóveis 

urbanos. Na década de 1900, o investimento era de 73% para imóveis rurais e 26% para 

imóveis urbanos. Finalmente, para a década de 1910, do total do investimento em 

imóveis, 66% estavam direcionados para os rurais e 34% para os urbanos. 

Isso nos faz pensar, mesmo sendo a alocação de riqueza sempre maior nos bens 

imóveis rurais, que havia uma ascensão do preço dos imóveis urbanos, lenta, mas que 

pode ser vista ao longo do tempo. 

A economia varginhense tomava nova forma, tornava-se mais dinâmica: as áreas 

rurais concentravam a maior parte dos investimentos, mas acompanhadas de 

crescimento das áreas urbanas. O movimento era gradual, mas perceptível. Se em 1882, 

quando Varginha foi elevada à categoria de vila, não havia nenhum imóvel registrado, 

na década de 1910 eram 330 urbanos e 260 rurais. 

A maioria da população varginhense, ainda em 1920, que é quando nossa análise 

termina, ocupava o espaço rural, mas o espaço urbano transformava-se e atraía pessoas 

para si, em meio às praças, aos comércios, aos bancos, ao teatro, enfim, aos 

componentes que surgem nas áreas urbanas, mas que não deixam de influenciar o 

campo. Uma análise geral, considerando todo o período de 1882-1920 será feita abaixo. 

 

 

Os registros de imóveis ao longo do tempo 

 

Nesta seção do texto, vamos mostrar informações dos registros de imóveis 

considerando todo o período de 1882 a 1920. Faremos a separação que seguimos neste 

artigo, de considerar primeiramente a totalidade dos registros de imóveis, isto é, 

Varginha e os distritos e, depois, consideraremos apenas Varginha. No caso da 

totalidade dos registros, vamos mostrar primeiro os resultados sem o investimento feito 

pela Companhia Muzambinho e, posteriormente, considerando-o. Assim, segue abaixo 

uma tabela geral dos registros de imóveis, sem investimentos da Companhia Estrada de 

Ferro Muzambinho: 
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Tabela 3 - Evolução dos registros de imóveis ao longo do período de 1882-1920 – 
sem investimentos da Estrada de Ferro Muzambinho34 

CATEGORIAS VARGINHA DISTRITOS 
VARGINHA E 

DISTRITOS 
 Imóveis Rurais 

(Q) 
444 863 1.307 

Imóveis Urbanos 
(Q) 

510 268 778 
TOTAL 954 1.131 2.085 

% do I em Rurais 69 76 83 
% do I em 
Urbanos 

31 24 17 
TOTAL 100 100 100 

            Fonte: Elaboração própria a partir dos Registros de Imóveis (1882-1920) presentes no CRIV. 
            Q = quantidade; I = investimento 

  

 Ao longo de nosso período de análise, para Varginha e os distritos, temos um 

total de 1.307 imóveis rurais e 778 imóveis urbanos, totalizando 2.085 registros. Dos 

distritos, foram 863 registros de bens rurais e 268 de bens urbanos, totalizando 1.131 

registros (nesse caso, a maior contribuição foi do distrito de Pontal, que apresentava 

mais transações de bens do que Carmo da Cachoeira). Pontal emancipou-se no início do 

século XX, com aproximadamente 12.000 habitantes35. 

Considerando apenas Varginha, foram registrados 444 imóveis rurais e 510 

imóveis urbanos, totalizando 954 registros. Em porcentagem, os números correspondem 

a 46,5% de registros de imóveis rurais e 53,5% de registros de imóveis urbanos. 

 Fazendo-se uma média, teríamos 436 registros de imóveis rurais para cada uma 

das três localidades, no período, e 259 registros de imóveis urbanos. Entretanto, 

Varginha estava mais à frente no tempo que os distritos. O processo de urbanização 

varginhense caminhava num ritmo diferente do ritmo dos distritos, por isso quando 

observamos os dados reais, sem fazer a média, vemos um número maior de transações 

voltadas para registros de imóveis urbanos para Varginha. Até no caso dos imóveis 

rurais Varginha estava acima da média, muito pouco, mas ainda acima.   

                                                           
34 Para o caso dos investimentos considerando as transações da Companhia, os valores serão descritos no 
texto, não sendo necessária outra tabela, já que a mudança ocorreu nas porcentagens apenas, e não na 
quantidade de bens. 
35 Em 1911, a população do município de Varginha (contando com Carmo da Cachoeira e Pontal) era de 
32.690 habitantes. Em 1912, faziam parte da população do município 20.690 pessoas (contando a cidade 
de Varginha e o distrito de Carmo da Cachoeira). Essa diferença de 12.000 habitantes refere-se aos 
moradores de Pontal,que havia sido recém-emancipada (LEFORT, 1950, p. 130-131 apud SALES, 2003, 
p. 58). 
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Os registros de imóveis nos ajudaram a entender parte do processo de 

urbanização do município, mostrando os bens que eram registrados em cartório, mas 

que não representavam a totalidade de transações, pois mais bens imóveis, tanto rurais 

como urbanos, existiam na cidade de Varginha e, no início de sua formação, na primeira 

década de nossa análise, ainda eram registrados em Três Pontas. 

Considerando todo o dinheiro, em libras, envolvido nos registros de imóveis, 

notamos que para Varginha e os distritos, 83% do valor era voltado para os bens 

imóveis rurais e 17% para os bens imóveis urbanos, como nos mostrou a tabela 3. Para 

os distritos, 76% do investimento estava empregado nos imóveis rurais e 24% nos bens 

imóveis urbanos. Tomando apenas Varginha na análise, a porcentagem é de 69% para 

bens rurais e 31% para urbanos. 

Como já mencionamos, os bens imóveis rurais, por serem, na maioria dos casos, 

fazendas ou extensões de terra e representarem, de certa forma, o poder e a riqueza na 

sociedade, possuíam preços mais elevados que os urbanos, mas é possível ver que 

quando retiramos os distritos da análise, a porcentagem do investimento aumenta para 

os bens imóveis urbanos, ainda que o investimento nos rurais seja maior. 

Quando voltamos nossa atenção para Varginha juntamente com os distritos e 

consideramos os registros da ferrovia, os valores alteram-se de forma considerável, pois 

se se investia 83% em imóveis rurais e 17% em urbanos, como nos mostrou a tabela 3, 

com os investimentos da companhia os valores mudam para 25% do dinheiro 

direcionado aos bens imóveis rurais e 75% direcionado aos imóveis urbanos. 

O valor envolvido nas transações da ferrovia foi tão grande que mudaria a 

análise para todo o período estudado. Considerando o investimento feito pela 

Companhia, a impressão que teríamos é a de que se investia mais em bens imóveis 

urbanos, tanto na década de 1910, como ao longo dos 38 anos que estudamos, ainda 

que, em quantidade, notamos maiores transações de bens imóveis rurais. 

 
 
Considerações Finais 

 

Com a análise da evolução do município e da cidade de Varginha a partir dos 

registros de imóveis, duas questões podem ser pensadas, uma envolvendo os bens 

imóveis rurais e uma envolvendo os bens imóveis urbanos: primeiro, com a ascensão da 

cafeicultura pelo Sul de Minas Gerais e em Varginha, poderia estar havendo 
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concentração de terras no município; segundo, os registros mostraram (sobretudo 

quando retiramos os distritos da análise) um aumento, ainda que gradual, de transações 

envolvendo imóveis urbanos. 

 Em relação à primeira questão, podemos respondê-la comalguns exemplos: 

Matheus Tavares da Silva (primeiro presidente da Câmara Municipal varginhense) 

possuía 6 registros de compras em seu nome, sendo cinco de bens imóveis rurais e um 

de bem imóvel urbano; Joaquim Octaviano Mendes (tenente coronel de Pontal, descrito 

como capitalista nos registros de imóveis) possuía 25 registros de aquisições, sendo 

apenas 3 referentes a bens imóveis urbanos; Antônio Justiniano dos Reis (coronel de 

Carmo da Cachoeira) possuía 14 registros de compras, sendo 2 deles urbanos. 

 Assim, é possível notar concentração de imóveis nas mãos desses três membros 

do município de Varginha, concentração essa que ocorria também com alguns outros 

proprietários. No caso das três personagens selecionadas, pelos inventários de Antônio 

Justiniano dos Reis e de Matheus Tavares da Silva, foi possível ver propriedades com 

café. Além disso, demais habitantes do município cultivavam café, ainda que em poucas 

quantidades. 

Podemos pensar que a concentração de bens imóveis rurais esteja, de certa 

forma, relacionada à cafeicultura. Dessa maneira, fazendeiros e lavradores 

concentravam terras para cultivar a agricultura, mas não apenas café, já que em 

Varginha também havia cultivo de milho, arroz, feijão e mandioca, dentre outros. 

Considerando nossa segunda questão, do aumento gradual de transações 

envolvendo bens imóveis urbanos, embora número de transações não signifique número 

de imóveis36, podemos pensar que a área urbana de Varginha (sobretudo quando 

retiramos os distritos da análise) passava por uma expansão.  

Essa expansão pode ser vista, por exemplo, observando-se a criação de bairros 

novos, como no período de 1900 até 1909 (bairros Três Bicas e a Vila Flamengo) e 

também pelas diferentes localizações que foram identificadas nos registros ao longo do 

tempo: a Rua Bella começou a aparecer nos registros depois do ano de 1905, a Rua Sul 

                                                           
36 No caso dos bens imóveis rurais, notamos que muitas transações poderiam corresponder a um bem 
imóvel, já que pessoas concentravam e desmembravam terras (neste último caso, especialmente quando 
as transações eram referentes a heranças). No caso dos bens imóveis urbanos, ainda que não houvesse 
concentração nem desmembramento desses bens (na grande maioria dos casos, as casas, prédios e 
terrenos para comércios eram transacionados inteiros, apenas em alguns casos de herança 
transacionavam-se partes de bens imóveis urbanos) uma casa que foi construída na década de 1900 
poderia ser depois vendida em 1910, e transacionada novamente em 1920. 
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Mineira teve seu primeiro registro em 1908, as Ruas Fresca e dos Commissários 

passaram a ser denominadas nos registros em 1910, a Rua 21 de Abril passou a contar 

com registros no ano de 1916, as casas na Avenida Dona Anna Rezende passaram a ser 

registradas em 1920. 

Destarte, na passagem do século XIX para o século XX, ao mesmo tempo que 

havia concentração de terras no município de Varginha, os registros de imóveis nos 

mostraram uma certa expansão do espaço urbano, que notamos não apenas por meio do 

aumento do número de transações envolvendo os imóveis urbanos, mas também pela 

criação de bairros novos, bem como pelo surgimento de novas localizações dos imóveis 

urbanos, que foram aumentando com o passar dos anos.  
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