Várzea da Palma- século XX
Origem e Crescimento
Moisés Vieira Neto/historiador
Estas terras pertenciam a Morgado Guedes de Brito, que a partir de 1.680 já era o
segundo maior latifundiário do país que compreendia as terras da nascente do Rio das
Velhas até o Morro do Chapéu da Bahia.
Antônio Guedes de Brito, então Governador da Bahia, cujo mandatário Manoel Nunes
Viana, nos currais e minas de ouro e diamante e ainda a pesca do Rio das Velhas e São
Francisco dominava a região, conhecida como “Região do Peixe Seco”.
Barra do Guaicuí era Morgado, logo depois dividido em capitanias. Guaicuí é o berço
da história regional e firmou seu domínio, a partir do século XVII com a chegada dos
jesuítas em 1.650 e depois pelos Bandeirantes Fernão Dias e Manoel Borba Gato a
partir de 1.679.
Depois da decadência de Guaicuí, surge a partir de 1850 o Tenente-Coronel Cipriano de
Medeiros Lima, que incentivou o comércio através das tropas (Tropeiros), iniciando o
surgimento de diversas comunidades, Buritis das Mulatas,(Fazenda Pedras da Brígida),
Jequitaí Velho, Tabua (Joaquim Felício) e o de Vargem das Palmas, Cai D´Água ou
Cair D´Água, depois “Porto da Palma e Palma Velha, na beira do Rio das Velhas e com
a construção da Estrada de Ferro Central do Brasil, surgiu a então a cidade de Várzea da
Palma”.
É importante lembrar que, o pesquisador inglês Richard Burton em seu livro: “Viagem
de Canoa de Sabará ao Oceano Atlântico”, ao percorrer todo o Rio das Velhas em 1867
quando descreveu tudo que encontrava, como: peixes, animais aquáticos, insetos e
bichos. Ao chegar em nossa região, cita a “Vargem do Rio das Velhas, coberta de
palmeiras nativas e o Cai D´Água ou Cair D´Água”.
Em um mapa organizado Eduardo Canabrava Barreiros(Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro), do Termo da Vila de Santo Antônio da Estrada, hoje Curvelo, e suas
freguesias e povoados, no período de 1731 a 1867, aparece a citação de “Palma Velha”
e “Porto Faria”.
Trata-se de uma comunidade ainda jovem, que começou a existir com a construção da
Estrada de Ferro. Eram terras de gerais pouco habitadas.
Três povoados principais existiam nas cercanias do lugar onde iria surgir o Município:
Um deles, o porto de Guaicuí na Beira do Rio das Velhas com o Rio São Francisco,
recebeu a denominação de “Arraial de Nossa Senhora do Bom Sucesso e Almas do
Rio das Velhas”, que foi elevado a vila e sede pela lei provincial nº: 1.112 de 16 de
junho de 1861. Todavia sem possibilidade para manter-se autonomamente, voltaria a ser
distrito de Jequitaí, Município criado pela lei 1.996 de 14 de novembro de 1.873.
O Arraial de São Gonçalo das Tabocas, hoje Lassance pertencera a Sabará, integrandose mais tarde a Curvelo, já elevado, por essa ocasião, a sede do município pelo decreto
da regência de 13 de outubro de 1.831, tendo como núcleo o antigo povoado de Santo
Antônio da Estrada.
Por último, o povoado de São Francisco de Pirapora, que em meado do século passado,
já contava com cerca de 15 pequenas casas de pescadores, coberta de palha e capim e
fizera parte de Curvelo como povoado e distrito, passando a categoria de cidade em 1º
de junho de 1.912. Seu território compreendia o distrito sede e mais o Arraial de São
Gonçalo das Tabocas.

Várzea da Palma a esta altura, era um povoado emergente que se incorporava ao
Município de Pirapora.
Eram estes, portanto, os maiores aglomerados humanos, quando chegou a Estrada
de Ferro Central do Brasil, em 1.908, sendo a Estação da Central inaugurada em
1º de fevereiro de 1.910.
A estrada de tropas, ao deixar o antigo Porto de Palma, em direção ao Rio São
Francisco, atravessava uma planície muito bonita, ficando a direção da estrada, o local
onde mais tarde, veio a ser construída a Estação, em torno da qual se formou o povoado.
Sobre a estação pessoas da época recordam, que deveria ter sido localizada em frente ao
Porto da Palma, mas um comerciante que seguia a ponta dos trilhos e começara a
montar ali o seu armazém, desentendeu-se com pessoa influente, ligada ao serviço de
construção, e também por causa dos moradores que não aceitavam a construção da
linha ferroviária, mas o fiel seguidor de Mercúrio não era homem de se deixar passar
para trás. Esperou que as obras da nova estação se adiantassem o bastante para se
tornarem irreversíveis, em seguida demoliu o que havia feito, transferiu o material e
levantou seu prédio em uma esquina quase diante da parada do trem. Esta construção
existiu até recentemente pertencendo o local a herdeiros do tenente Júlio Sanguinette.
Havia naquela época, alguns portos para travessia do Rio das Velhas e serviam aos
habitantes de ambas as margens em suas andanças e também a Tropeiros e viajantes
procedentes de Jequitaí, Inconfidência (Coração de Jesus), Contendas (Brasília de
Minas), Montes Claros, Brejo das Almas (Francisco Sá), Grão Mogol, Ponte Salobra
(São João da Ponte) e Tremendal (Monte Azul.), Lençóis do Rio Verde (Espinosa)
enfim, de todo o Norte de Minas.
Uma dessas travessias, à jusante de uma corredeira, até hoje conhecida como “Cair D´
água”, desembocava à pequena cachoeira, ali próximo crescia uma várzea coberta de
pastagem natural, tendo numa de suas extremidades, uma nascente de água, em torno da
qual existiam pindaíbas e palmeiras nativas.
Ao lugar fora dado o bonito nome de “Vargem das Palmas”, Cai D´Água ou “Cair
D´Agua”.
Mais abaixo surgia a travessia de barco, denominando o local como “Porto da Palma”.
Um galpão rústico sem paredes, coberto de capim, para pousada dos passantes e uma
vendola, a que chamavam de “Taboca”, onde eram encontrados mantimentos, fumo de
rolo, sal e cachaça alambicada, representava todo o contorno oferecido, no comércio de
Zé Turcate.
Ao deixar o Porto da Palma, a estrada de tropas tomava duas direções opostas. Um dos
percursos, já mencionado, buscava a travessia do Rio São Francisco, na rota de Goiás
passando por Santana dos Alegres, hoje João Pinheiro e região do Paracatu. A outra
fletia à esquerda, na direção de Curvelo e Belo Horizonte era a velha estrada geral usada
pelos tropeiros, para alcançar Santa Luzia do Rio das Velhas (Santa Luzia), grande
empório comercial de toda a região por longos anos. Sobre esta estrada, já diziam os
moradores de Santa Luzia, em documento datado de 1.791 e dirigido ao Rei de
Portugal: “Passa por este Arraial”, a estrada tão famigerada como geral, do Rio São
Francisco, Bahia, Pernambuco e Maranhão. Com amplo e numeroso comércio de todas
as Minas Gerais como também para as minas de Paracatu e de Goiás.”
O nome original era, portanto: “Cai D´Água, ou Cair D´Água, Porto da Palma”
Vargem das Palmas, Palma Velha, um povoado existente desde 1.850, na beira do Rio
das Velhas. O nome “Vargem das Palmas”, foi utilizado pelos correios durante mais
de 2 anos, pela Estrada de Ferro Central do Brasil e finalmente “Várzea da Palma”.
Uma planície cercada de palmeiras, alusiva à várzea do Rio das Velhas.

Localizada no Norte de Minas, Várzea da Palma é privilegiada por sua topografia plana,
cercada de várzeas, cerrados e pelas águas do Rio das Velhas e do São Francisco.
Com acesso pela Ferrovia Centro Atlântica que terá seguimento com a construção
Pirapora – Unaí – Brasília e pelas Br 496 e 365 e diversas estradas municipais.
Por estar na região mineira da SUDENE, Várzea da Palma foi beneficiada, com
programas de incentivos à indústria, o que possibilitou a criação de seu parque
industrial, hoje o terceiro do Norte de Minas: Maiólica do Brasil, depois Palmasa,
depois Eliane Minas, hoje Ceramus Bahia, Eletrometalur S/A, hoje Rima Industrial S/A,
Italmagnésio Nordeste S/A, Siderúrgica Minaço S/A, depois SADA Siderurgia e seu
Distrito Industrial com pequenas e médias indústrias(Serrarias e Madeireiras de
transformação e Manutenção Industrial).
Com todas estas vantagens, o município dispõe de mecanismos para a implantação de
projetos industriais, pecuários, agrícolas e minerais (argila, arenito, quartzo e filito).
Extrativismo vegetal e mineral.
Com uma topografia plana e grande aglomerados nos bairros, clima tropical semi-árido,
temperatura máxima de 33º graus e mínima de 18º.
O solo é de boa fertilidade, com precipitação pluviométrica de 968 a 1.400mm e
expansão territorial pelas bacias dos Rios das Velhas e São Francisco.
O município conta com o Distrito de BARRA DO GUAICUÍ, Vila de Porteiras, Lagoa
Grande, Cipó e Mandacaru, integrado pela Lei 1.039 de 12 de dezembro de 1953.
Com os povoados e fazendas espalhadas por BURITIS DAS MULATAS, BURITI DA
PORTA, PEDRA SANTANA, CHAPADINHA, CARMO/CACHOEIRA, ÁGUA BRANCA,
BANANAL, PIEDADE E PLACA DO QUEIJO, FAZENDA DA TAPERA E BURITIZINHO.

Localização: Região Norte do Estado de Minas Gerais
Altitude: 468m 378 decímetros
Latitude: Sul 17º 35’ 47.8”
Longitude: Oeste de Greenwich: 44º 43’ 39.3
População: 35.809 habitantes, sendo 18.150 homens e 17.659 mulheres. Censo IBGE
2010.
Área: 2.195,7 Km2
Posição Quilométrica: 962 Km 575 metros, tomando por base a Estação D. Pedro II no
Rio de Janeiro pela estrada de Ferro Central do Brasil.
Várzea da Palma é servida pela BR-496, que liga Pirapora ao norte, Corinto e Belo
Horizonte ao sul.
1908 - A construção da Estrada de ferro Central do Brasil chega em frente ao “Porto da
Palma”. A chegada dos trilhos motivou os moradores a observarem de perto os
movimentos da construção da linha ferroviária. Nasceram daí alguns conflitos entre os
moradores e os trabalhadores da Central, visto que alguns impediram a construção, o
que era feito durante o dia, os moradores arrancavam à noite, carregavam paus e
atravessavam dormentes em grande quantidade, sobre os trilhos já instalados, nascendo
daí também a dúvida, entre os próprios engenheiros e encarregados, sobre o local para a
instalação da Estação. José Paculdino Ferreira e José Evangelista, que aqui chegaram
com os trilhos defendiam a possibilidade da estação ser instalada em frente ao Porto da
Palma, com o que não concordava o engenheiro chefe, pois o povoado estava localizado
quase em uma curva, entre algumas discussões resolveu o engenheiro que o impasse
não poderia perdurar, pois os moradores, continuavam a atrapalhar os serviços e já
exigiam que a estação deveria ficar perto deles, foi até a última estação construída
(Lassance) e solicitou que se efetuasse uma medida quilométrica até Pirapora,
verificando a distância, dividiu por 2 (dois) e instalou a estação aqui e foi inaugurada
em 1º de Fevereiro de 1910.

Para justificar este fato, a distância de Várzea da Palma para Lassance, é mesma para
Pirapora(38 Km).
Sua Emancipação Político-Administrativa se deu pela lei nº 1.039 de 12 de dezembro
de 1.953.

Estação Ferroviária - construção original

Construção atual – restaurada pelo
Poder Público Municipal em 2013.

A cobertura é de madeira e telha francesas. Vãos: é de enquadramento com janela e
porta de madeira. O sistema construtivo: é de alvenaria de tijolos com pilares
ressaltados destacando-se os cunhais. O piso: é de cimento liso e parte em ladrilhos.
Em reforma realizada pela Rede em 1970, o prédio foi ampliado, com a construção de
mais uma sala e sanitários, passando para cinco(5) tesouras de madeira laterais para
sustentação da cobertura da plataforma em telhas de amianto.
O forro é de vigas de trilhos com placas de concreto, com acabamento.
Beiral: Em ambos os lados sobre tesoura de madeira, existe um telhado de amianto,
complementa-se a cobertura lateral. A construção original possuía janelas de madeira
com treliças e vidro, foram trocadas por basculantes de ferro e vidro,.
Em 2005 a Administração do Prefeito Dr. Gerci David dos Santos efetuou a restauração
e ali o Diretor Municipal de Cultura Moisés Vieira Neto, instalou a Casa da Cultura e o
Memorial Iconográfico, Histórico e Arquivístico Luiz de Paula Ferreira, em
homenagem ao filho ilustre.

Ata da Inauguração da Estação Ferroviária
Ao primeiro dia do mês de fevereiro de mil novecentos e dez, sendo Presidentes da
República o Exmo. Sr. Dr. Nilo Peçanha, Ministro da Indústria, Viação e Obras o
Exmo. Sr. Dr. Francisco de Sá, Presidente do Estado de Minas Gerais, o Exmo. Sr. Dr.
Wenceslau Pereira Bráz, Diretor da Estrada de Ferro Central do Brasil, o Engenheiro
Dr. André Gustavo Paulo de Frontin, Sr. José Joaquim de Paula Freire Subdiretor da
Construção, Sr. Carlos Euler Subdiretor da 5ª Divisão Sr. Manoel Maria Del Castilho
Subdiretor da Locomoção Interino, achando-se presente o Inspetor de Tráfego do 3º
Distrito Sr. Antônio Inocêncio da Silva Pinto, Subinspetor Virgílio Pereira da Silva e
mais pessoas gradas da localidade. O Inspetor neste ato declarou inaugurada a Estação
distante da Central 962 km e mais 574 metros ficando o serviço da Estação a cargo do
Conferente de 2ª classe Manoel Pereira.

E para constar lavrou-se a presente ata.
Várzea da Palma, 1º de fevereiro de 1910 - Assinada por:
Antônio Inocêncio da Silva Pinto, inspetor de tráfego.
Delfino Francisco da Silva, Virgílio Pereira da Silva, Augusto Barreto, Antônio Martha
Pertence, José Pinto Bastos, José Egipto Rosa, Vandeil Ferreira Coelho, João Viamão,
Joaquim Timóteo, José Paculdino Ferreira, Jerônimo Barbosa Pires, Manoel Pereira,
Elcy Barra Rosa, Augusto Leal Schafflor, Alfredo Antônio da Silva, Virgílio Fernandes
da Silva, José Cruz, Floresmando José Portes.
Encaminhei-me no dia 18 de maio de 1910, a esta Estação, encontrando os livros de
registro escriturados em dia, verifiquei as suas dependências em bom estado.
Assinado: Vírgílio Pereira da Silva, subinspetor.
A primeira máquina a correr nesta linha, era uma “Maria Fumaça” e tinha o n°: 13 e seu
maquinista chamavam João Avelino.
O primeiro agente da estação chamava-se Manoel Pereira depois assumiu o Augusto
Pereira.
É importante lembrar que a Estação Ferroviária sofreu um acréscimo construtivo no final da
década de 70(1978 a 1982) pela própria Rede Ferroviária Federal com o forro de trilho da central e
placas de concreto, uma sala, dois sanitários e a cantina ao lado, onde hoje está o PETI.
BIBLIOGRAFIA: Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro
Moisés Vieira Neto - Monografia de Várzea da Palma – 1ª edição - 1982
Rede Ferroviária Federal S/A
Memória Belgo – Belgo Mineira

A ORDEM CRONOLÓGICA DA HISTÓRIA LOCAL:
1847 – Tropeiros se instalam na margem esquerda do Rio das Velhas, vindos de
Bocaiúva, Guaicuí e outros, fundando o local chamado de “Vargem das Palmas”, Cai
D´Água ou Cair D´Água, na citação de Richard Burton em seu livro: “Viagem de Canoa
de Sabará ao Oceano Atlântico” depois “Porto da Palma”, hoje Palma Velha.
1850 – O Coronel Cipriano de Medeiros Lima, proprietário de 25 fazendas de gado em
toda a região, firma definitivamente o Tropeirismo.
A partir de 1888 com a abolição da Escravatura, o Coronel entra colapso, pois não tinha
mais escravos para tocar as suas fazendas e quando efetuava a entrega de uma leva de
1000 bois na Fazenda Pedras da Brígida em Buritis das Mulatas, morre repentinamente.
Seu corpo foi levado por Loreano Rodrigues para Barra de Guaicuí e enterrado na Igreja
de Pedras.(ver livro Buritis das Mulatas – do autor).
1907 – chega a esta localidade a construção da estrada de Ferro Central do Brasil.
FUNDAÇÃO DA CIDADE:
1910 – A 1° de fevereiro é inaugurada a Estação da Estrada de Ferro.
Esta data é considerada a de fundação da cidade, porque, ao redor da Estação
Ferroviária, surgiu a vila com as construções de empórios, residências e casas
comerciais.
As primeiras trilhas que se formaram com o surgimento do Povoado, se transformaram
em ruas e como podemos observar as primeiras ruas são tortuosas acompanhando as
trilhas. Surge a rua Grande, hoje Rua Dr. Mallard e rua da Bahia, hoje Rua Dr. Antônio
Gomes Pinto Coelho, logo depois, a rua do Rio que recebeu a denominação de Rua
Salvador Roberto.
OS PRIMEIROS MORADORES:

As terras que hoje formam a sede da cidade pertenciam à Fazenda Forquilha e
Fazenda da Maiadina de Custódio Fernandes Sampaio (Custódio da Maiadinha) e

seu irmão Antônio Fernandes Sampaio que era casado com Júlia Francisca da
Rocha. Após o falecimento de Antônio, Custódio e a cunhada Júlia ao verem as
terras sendo invadidas doaram para os santos de devoção: São José e Nossa
Senhora Imaculada Conceição, consagrada mais tarde como padroeira do lugar.
Estas terras foram invadidas por posseiros, iniciando a formação da cidade após a
inauguração da Estação Ferroviária em 1910.
A Fazenda da Forquilha começava no Córrego Pedras da Brígida em Buritis das
Mulatas, até o baruseiro em cima da serra do Repartimento, dali até a cabeceira
do córrego do Saco, que fica na cabeceira do córrego das Pedras Grandes, dali até
o Rio das Velhas.
Custódio foi casado com Raimunda Francisca da Rocha, seus filhos: Veríssimo e
Raimundinha.
Antônio Fernandes Sampaio era casado com Júlia Francisca da Rocha: Filhos: Elias
Fernandes, Antônio Crispim Fernandes, Donato e Lúcia.
Elias casou com Maria Rosa: Filhos: Valdemira, Evanilda, Elísia, Minervino e
Valdemar.
Antônio Crispim casou com Marcolina da Cruz Silveira(ver Buritis das Mulatas)
Donato casou com Josefa Cardoso de Jesus: Filhos: Osvaldo Fernandes Sampaio,
Floriano, Fecundes, Álvaro, Pedro, Maria da Luz Alencar foi criada com Francisco
Alencar em Pirapora. Dona Josefa ainda viva, conta com 101 em 1° de dezembro de
2008.
Lúcia Pedrolina da Rocha casou com Sudário.
Osvaldo casou-se com Terezinha Martins da Costa Sampaio, filhos: Ana Maria, Evaldo,
César, José Messias, Regina e Edna.
Joaquina Francisca da Rocha(Joaquina Bababá) – Fazenda Latrina, seu
irmão,Germano Francisco da Rocha(Cunhado de Custódio). Joaquim Francisco da
Rocha filho de Germano.
Informações Maria Aparecida de Paula – Lota.
No livro “O Sarobá” (do autor) encontra-se a versão completa sobre “Felão” Felix
Rodrigues da Silva. Felão veio, não veio não, porque não veio, não sei não...

O INÍCIO DA INDUSTRIALIZAÇÃO:
A COMPANHIA SIDERÚRGICA BELGO-MINEIRA
Várzea da Palma permaneceu esquecida até o final da década de trinta.
Em 1937, o sabarense José de Lima Geo – (Ourívio) – então superintendente da
CSBM - Companhia Siderúrgica Belgo Mineira, descobriu a região de Várzea da Palma
e trouxe os investimentos da Cia.
A partir de 1940, a pacata cidade dos fazendeiros e pecuaristas fervilhou de
progresso e cresceu vertiginosamente com os serviços urbanos e rurais. A Cia. criou
uma infra-estrutura avançada para a época, com a implantação de energia termoelétrica,
água encanada, telefonia, hospital, abertura de estradas e nucleações rurais, conjuntos
habitacionais – cerca de 60 moradias – como as 14 casas e outras, galpões, campo de
aviação, prédio do escritório, oficinas, postos de serviços, reforma da ponte do Rio das
Velhas, entre outras. Para a realização desses projetos contou-se com o apoio do Dr.
Joseph Hein, do Dr. Louis Jacques Ensch, então diretor da Cia., do Dr. Albert Scharlé e

de funcionários como José Alves Teixeira – Teixeirinha, Cap. Raul Chaves Mendes e
mestre Joel Franco.
A produção de carvão vegetal trouxe grande estímulo à economia local,
chegando aqui centenas de famílias e empreiteiros para execução dos serviços e outros
negócios empresariais. A intensa produção era escoada através da rede ferroviária –
nesta época já circulava o trem a diesel, chamado também de “S”. Em 1944, foi
construído um depósito de carvão nas imediações da Serrinha, chamado de Metro da
Belgo, onde eram carregados os vagões.
A cidade cresceu a todo vapor na década de quarenta e no início da década de cinqüenta
já se preparava a emancipação política, que viria a acontecer de fato, pois Várzea era
distrito de Pirapora. Para tal, recebeu intenso e decisivo apoio da Belgo e de seus
diretores. Várzea contava, então, com cerca de 5081 habitantes e Guaicuí com 1300. O
símbolo da Belgo na Palma era a Casa Grande, uma imensa construção na Rua Dr.
Ensch (hoje Hotel Casa Grade) erguida sobre pilares de aroeira, onde se hospedavam os
diretores e convidados da empresa. A construção foi feita pelo engenheiro José de
Castro e Souza.
Com o esgotamento das matas primárias e o encerramento do ciclo produtivo de carvão,
por volta de 1980, a empresa encerrou suas atividades na região, tendo vendido seus
imóveis e terrenos rurais.
A Belgo Mineira realizou para Várzea da Palma benefícios incalculáveis para a época,
abrindo ao então distrito de Pirapora as portas da emancipação política e do futuro que
hoje conhecemos, legado de incalculável valor aos filhos desta terra altaneira.

O Ingresso da Cidade na Industrialização Atual
No início do início do ano de 1968, o empresário Luiz de Paula foi procurado, em
Montes Claros, por dois amigos seus, empresários em Belo Horizonte: o médico Eloy
Heraldo de Lima e o engenheiro Murilo Boechat, diretores de uma fábrica de cerâmica
artística, a Maiólica.
Eles queriam ouvi-lo sobre os incentivos da então SUDENE – Superintendência
de Desenvolvimento do Nordeste e desejavam também seu conselho para a escolha de
um bom local para implantação de uma fábrica de azulejos na região.
A razão para procurarem o Dr. Luiz de Paula estava ligada ao trabalho de
divulgação que ele havia feito dos incentivos da SUDENE e das potencialidades da
região norte-mineira quando visitou 42 cidades como governador do Rotary
International.

Dr. Luiz de Paula Ferreira varzeapalmense ilustre
e Deputado Federal em 1967, foi o grande
responsável pelo desenvolvimento da cidade.

Era uma sexta-feira. Eles conversaram longamente. O empresário Luiz de Paula
forneceu-lhes relato completo sobre a legislação incentivadora da SUDENE e explicou,
em detalhes, como a entidade operava no apoio aos projetos aprovados para a região.
Passando ao segundo tópico de interesse dos visitantes, ele indicou a cidade de Várzea
da Palma como um bom local, a seu ver, para a implantação do projeto no qual estavam
interessados. E justificou sua indicação enumerando alguns pontos positivos que lá
iriam encontrar:

energia elétrica de Três Marias;

água do Rio das Velhas;

matéria-prima, como argila e caulim;

mão-de-obra abundante (seria o primeiro projeto a ser implantado na
localidade);

doação do terreno pela Prefeitura;

equipamentos sociais, como hospital, escola, etc.;

isenção de tributos municípios por dez anos;

proximidade de Belo Horizonte, Montes Claros, Brasília e outros..
O Dr. Eloy Heraldo de Lima e o Dr. Murilo Boechat ficaram entusiasmados com
informações recebidas. Vibraram. Mas disseram que não conheciam Várzea da Palma. E
perguntaram se eles poderiam acompanhá-los em uma visita ao local. O Dr. Luiz de
Paula colocou-se à disposição deles para acompanhá-los e marcou a visita para a terçafeira da semana seguinte. Na véspera, segunda-feira, ele marcou um encontro com o
então prefeito municipal Marcino Teles de Castro. A idéia de levar uma fábrica para o
lugar foi surpresa para o prefeito. Mas, na terça-feira, recebeu bem o Dr. Luiz de Paula e
seus amigos.

Difícil foi convencer o prefeito a doar o terreno. E era natural que assim acontecesse.
Mas quando o Dr. Luiz de Paula o informou de que outros municípios estavam doando
terrenos, empenhados em aproveitar a legislação incentivadora da SUDENE e que
aquele primeiro e importante projeto iria chamar a atenção de investidores para Várzea
da Palma e colocar o município na rota do desenvolvimento, o prefeito compreendeu. E
concordou.
O projeto foi aprovado pela SUDENE em 23 de abril de 1969 e começou a operar em
1973 com a direção do Professor Darcy Bessone e seu filho Leopoldo Bessone.
A partir do século XXI (2000), a fábrica de azulejos e pisos da Palmasa, vendida ao
Grupo Eliane, Eliane Minas e logo depois Ceramus Bahia encerrou suas atividades.

Açopalma
Durante a implantação do projeto da Maiólica do Brasil, depois Palmasa, o
diretor Murilo Boechat, conhecendo melhor as potencialidades locais, mandou elaborar
o projeto AÇOPALMA – Indústria de Aço de Várzea da Palma S/A, o qual foi
aprovado pela SUDENE em 27 de março de 1974.
Tornou-se uma das maiores esperanças para o progresso varzeapalmense, mas
por uma série de fatores, a empresa jamais conseguiu cumprir, na integridade, o seu
projeto, estando atualmente desativada.

Italmagnésio Nordeste
A fábrica de azulejos teve mudanças em sua diretoria. Um dos novos diretores, o
economista Roberto Brant, elaborou o projeto de uma fábrica de ferro silício, FeSi 75,
denominada Italmagnésio Nordeste S/A, adquirido e implantado, mais tarde, pelo
industrial Giuseppe Trincanato, de São Paulo, recebendo apoio da SUDENE e
investimentos do FINOR.
Esse grupo empresarial foi fundado em 04 de setembro de 1962 e começou com
a recuperação de magnésio e em 1963 expandiu e diversificou suas atividades através da
produção de ligas inoculares para ferro nodular a partir de ligas básicas importadas.
Seu parque industrial possui 481150 m2, com 03 fornos de redução de 24 MVA,
somando um total de 90 MVA e produzindo por volta de 70000 toneladas por ano,
contando ainda com equipamentos de beneficiamento, de manutenção e de laboratórios,
sendo esse um dos mais modernos da América Latina.

A Eletrometalur
O engenheiro Ricardo Antônio Vicintin, do Grupo Eltrometalur de São Paulo,
tomando conhecimento do novo pólo industrial, visitou a cidade e decidiu sediar ali seu
projeto de produção de ferro-liga, sob a denominação Eletrometalur – Indústria e
Comércio S/A, aprovado pela SUDENE em 18 de junho de 1976.
Em 1987, a Eletrometalur passou a ser denominada Rima Industrial S/A e atualmente,
lidera no Brasil a produção e a comercialização de ligas à base de silício, sendo o maior
produtor nacional e o quarto mundial de silício metálico. Possui a segunda maior

fundição sobre pressão de magnésio do mundo, além de ser a única produtora de
magnésio primário da América Latina.
Situada em Minas Gerais é uma das organizações que mais contribuem para que
o estado ocupe a posição de terceiro maior exportador brasileiro. A empresa fornece
seus produtos para países dos continentes europeus, asiático e americano e ainda
abastece o mercado nacional.A empresa é uma das principais empregadoras da região,
com projetos industriais instalados Várzea da Palma, Bocaiúva, Francisco Sá, além de
fazendas e reflorestamentos para a produção de carvão.
A empresa assinou um termo de ajustamento de conduta como Ministério
Público, no dia 25 de novembro de 2003, assumindo o compromisso de controlar a
poluição atmosférica dos seis fornos da indústria. Ela tem expandido por outros
municípios mineiros, oferecendo produtos especiais ao mercado internacional.

Siderúrgica Minaço e Sada Siderurgia
O empresário Leonardo Augusto Ferreira, de Belo Horizonte, conheceu a cidade,
a convite de empresários locais e implantou a Siderúrgica Minaço S/A, com projeto
aprovado pela SUDENE em 17 de junho de 1974.
Esse grupo produzia peças para automóveis para várias montadoras do país e do
mercado internacional, passando a ser um grande expoente industrial para o município,
estando em processo de expansão, criando novos empregos.
Foi cedida em 2005 para o Grupo SADA, onde está implantada a SADA Siderurgia do
empresário Vitório Mediolli, produzindo peças automotivas e abrindo novo espaço para
o desenvolvimento varzeapalmense.

O Distrito Industrial - Geração de Emprego e Renda
Com extensão de 280 mil m2, a Prefeitura instalou nas proximidades da cidade,
no ano 2000, o Distrito Industrial, oferecendo energia elétrica e um espaço para os
pequenos e micro empresários instalarem suas empresas. Com espaço para 70 pequenas
indústrias, o DI vai caminhando a passos largos e hoje essas empresas oferecem cerca
de 400 empregos diretos e diversos indiretos. Alguns empresários vieram de Goiânia,
Mato Grosso e outras cidades.
Hoje, o distrito conta com as seguintes micro e pequenas empresas: Eteman –
Empresa Técnica de Manutenção, na área de montagem e ajustagem mecânica; Pinus
Embalagens; Reciclar; SMM Fabricação, Montagem e Manutenção Ltda; Board
Sawfortuni; Supermad e Laminas, ambas no ramo madeireiro e Aquaplastic, na área de
utensílios plásticos, como mangueiras e etc. Além dessas entidades que já se encontram
devidamente instaladas, há várias outras que estão em processo de instalação no distrito.

O Progresso Oriundo da Industrialização
A partir da implantação daquele primeiro e importante projeto industrial, a
Maiólica do Brasil, depois Palmasa, hoje Grupo Eliane, Várzea da Palma ficou
conhecida como nova e atrativa opção para novos empreendimentos e ingressou no
ciclo de desenvolvimento industrial criado pela SUDENE.
A Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenador Geral, através do
Informe Sudenor, de abril de 1982, informa que as cinco unidades fabris acima
mencionadas criaram para a comunidade varzeapalmense 1815 novos empregos diretos.
A chegada das indústrias trouxe o desenvolvimento econômico e social, como o Dr.
Luiz de Paula havia assegurado ao prefeito Marcino Teles de Castro, nos idos de 1968.
A cidade cresceu, o comércio expandiu-se, os imóveis valorizaram-se. A população, que
era de 13.358 pessoas, em 1970, alcançou 32293 habitantes segundo a estimativa do
IBGE para o ano de 2003.
Hoje, Várzea da Palma é o 3º maior pólo industrial do Norte de Minas. A
indicação de Várzea aos criadores da Palmasa para ali implantarem o seu projeto e a
sugestão ao prefeito, para doação do terreno, foram decisivos para o desenvolvimento
econômico e social da cidade. A doação do terreno foi um bom incentivo para os
empreendedores da fábrica de azulejos. Mas foi, principalmente, um excelente negócio
para a Prefeitura e para Várzea da Palma. Quem bem fizer as contas, irá verificar que
após essas décadas de operação, as fábricas instaladas já retornaram à Prefeitura, na
forma de tributos e em benefícios de ordem social, muitas vezes mais do que o
incentivo a elas concedido.
Aquela fase de rápida expansão industrial no Norte de Minas passou. Não existe mais.
Acabou a participação acionária da SUDENE, de três vezes o valor da participação do
empreendedor. Secou a fonte que alimentava generosamente os projetos indústrias.
Se naquela histórica terça-feira, no início do ano de 1968, o prefeito não
aprovasse as iniciativas do Dr. Luiz de Paula, Várzea da Palma teria perdido o bonde da
história.
Várzea da Palma é hoje uma cidade moderna e progressista, com todos os
equipamentos sociais de uma cidade de seu porte.
Desde o último governo de Mário Morais, foi adquirida uma área, em frente à
Rima, para implantação de um Distrito Industrial de Pequenas, Médias e Mircoempresas.
Foi efetivado no mandato do prefeito Arnaldo Marques (Bill) e hoje existem
várias empresas funcionando no local, predominando as madeireiras, que têm seus
produtos vendidos para o mercado nacional e também exportados.
Esse tipo de atividade deu um enorme salto, criando boas expectativas de
emprego, mas o preço da madeira, na região, matéria-prima básica, sofreu um aumento
de cerca de 50% só no ano de 2003, inibindo o processo de expansão e produção de
todas elas.
Hoje, outras empresas de pequeno porte se acham instaladas na cidade ou no
Distrito Industrial, com a Eteman, que presta variados serviços a terceiros; a Uniplast,
produtora de embalagens e sacolas plásticas; a Multibag, fabricante de containers e a
Aquaplastic, que produz mangueiras de todos os tipos.

CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA
Várzea da Palma localiza-se na região norte do estado de Minas Gerais, a 17º
35’ 47,8” de latitude sul e a 44º 35’ 39,3” de longitude oeste.
Está inserida na zona fisiográfica do Alto Médio São Francisco e na Micro Região do
Baixo Rio das Velhas (área mineira SUDENE).
Seu território é de 2.195,7 Km2, sendo que o ponto de maior altitude é a Serra do
Cabral, a 1100 m acima do nível do mar e o ponto de menor altitude é a foz do Ribeirão
Jequitaí, que a está a 468 m acima do nível do mar.
Na sede do município, a altitude é de 498m 378cm.
Várzea limita-se a norte com os municípios de Lagoa dos Patos e Buritizeiro, ao sul
com Lassance, a oeste com Pirapora e Buritizeiro e a leste com os municípios de
Jequitaí e Francisco Dumont.
A seguir, listamos as distâncias entre Várzea da Palma e as principais cidades da região
e as limítrofes através de via pavimentada:
Cidade

Distância (Km)

Belo Horizonte

300

Buritizeiro

45

Curvelo

150

Jequitaí

102

Lassance

38

Montes Claros

200

Pirapora

40

A cidade conta, também, com o Assentamento PA Corrente, o segundo maior
assentamento rural do estado de Minas Gerais que é constituído por várias famílias, que
organizaram a Associação Assentamento Corrente para os representar.
O distrito de Barra do Guaicuí, segundo dados do IBGE, possui uma população
de 2823 habitantes, sendo 1947 habitantes da área urbana e 876 habitantes da área rural.
O número de habitantes do sexo masculino na área urbana é de 964 pessoas e do sexo
feminino é de 983 pessoas. Na área rural, o número de habitantes do sexo masculino é
de 468 pessoas e do sexo feminino é de 408 pessoas. O distrito possui 636 edificações.
O povoado de Porteiras possui uma população de 415 habitantes e 126
edificações. O povoado de Buritis das Mulatas possui uma população de 793
habitantes, sendo 401 homens e 392 mulheres, possuindo 251 edificações.
Nossa cidade apresenta características de planaltos com capeamento sedimentar
e amplas depressões, dispostas na mesma direção dos principais cursos d’água,
destacando-se as formações de Depressão Periférica do São Francisco, Planaltos

Residuais do São Francisco, Serras e Escarpas do Espinhaço, com altitude média de 789
m. Na parte norte e sul, ocorrem as planícies e a leste e oeste ocorrem as serras.
O relevo de Várzea é composto por 30% de área plana, 60% de área ondulada e 10% de
área montanhosa.
O solo predominante é do tipo latossolo (textura média), areia e quartzo, solos
líticos.
Os recursos minerais explorados são a areia, o cascalho, a argila e o caolim.

A hidrografia é composta por três rios, o São Francisco, Rio das Velhas e Rio
Jequitaí, integrantes da Bacia do Ato Médio São Francisco, e ainda vários ribeirões,
como: o Corrente, o Bananal, o Pedras Grandes e o Lontra, Pedras da Brígida, do
Vinho, lagoas do Peri-peri, Olaria, áreas alagadiças e açudes, como o Açude Lucas
Miranda em Buritis das Mulatas além de outros pequenos cursos d’água, como riachos e
nascentes.
lima
O clima predominante na região é tropical úmido. O período chuvoso estende-se
do mês de outubro ao mês de março e o período de estiagem, geralmente chega atingir
mais de seis meses. A temperatura oscila entre 18 e 33°.

PRINCIPAIS ATRATIVOS TURÍSTICOS
Encontro do Rio das Velhas com o Rio São Francisco
A jusante se dá no Distrito de Barra do Guaicuí. O volume é o maior em toda a extensão
dos rios e a área ocupada é aproximadamente de 80000 m2.
Propício ao turismo de pesca, de aventura, além do rico patrimônio histórico da
localidade.
A norte, dá-se também o encontro entre os Rios São Francisco e Jequitaí, constituindo
uma outra belíssima paisagem natural.
1650: Igreja de Pedras – Senhor Bom Jesus de Matozinhos, construção do século XVII,
construída pelos Padres Jesuítas com mão de obra escrava.
1.663 – Chegada da 1ª Bandeira em Guaicuí por Antônio Gonçalves Figueira –
integrante da Bandeira de Matias Cardoso. Matias Cardoso fundou “O POVOADO DE
MORRINHOS” – 1ª Ocupação populacional(ocupação territorial) de Minas Gerais, hoje
o Município(cidade) de Matias Cardoso. Com seus irmãos fundou outros povoados no
Norte de Minas: ex: Porto Salgado(hoje: Januária em homenagem a Januário Cardoso.
1679: Chegada da Bandeira de Fernão Dias.

1728: Início da construção da Igreja de Taipa - Nossa Senhora do Bom Sucesso na Vila
de Porteiras, construção do século XVIII em Taipa de Pé e Taipa de Pilão, feita por
mando de Manoel Nunes Viana, cujos santos de devoção, eram Nossa Senhora do Bom
Sucesso e São Miguel.
1791: Acervo de 12 Imagens Barrocas, Sino de Bronze, Altar-Mór do século XVIII,
vindas da Arquidiocese da Bahia para a Igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso na
Vila de Porteiras.
1910: Inauguração da Estação Ferroviária que se transformou em 2005 na Casa da
Cultura e Memorial Iconográfico Luiz de Paula Ferreira, instalada na Administração do
Prefeito Dr. Geri David dos Santos pelo historiador Moisés Vieira Neto.

Grutas
Acervo arqueológico de rara beleza, com pinturas rupestres, que assinalam a passagem
do homem pré-histórico por essa região há mais de 1.500 anos.
A Serra do Cabral, que dista cerca de 50 Km do centro da cidade, cujo acesso é
realizado através de estrada encascalhada em bom estado de conservação, possui vários
sítios arqueológicos distribuídos em diversos municípios.
Gruta Paredão do Corredor na Serra do Cabral, gruta de Mandacaru na região do distrito
de Guaicuí na Serra da Onça com vários espeleotemas e registros rupestres alusivos aos
índios Acaiacas.
Na região do Bananal, Piedade, Boa Vista, Brejo da Piedade e Caco de Louça existem
várias cavernas e grutas, que em função do desmatamento podem desaparecer.

Ilhas no São Francisco e no Rio das Velhas
Ilha do Boi e Ilha do Engenho em Barra do Guaicuí são as mais expressivas.
Em Chapadinha duas grandes ilhas também habitadas formam uma bela paisagem no
São Francisco.
No Rio das Velhas acontecem diversas áreas alagadas quando das enchentes e pequenas
ilhas e barrancos utilizados para o plantio agrícola.

Rio das Velhas e Praia da Maravilha
O Rio das Velhas, que passa por uma grande área do município de Várzea da
Palma, apresenta um grande encanto em toda a sua extensão, com suas curvas sinuosas
e as belas praias e ilhotas distribuídas ao longo do seu curso. Uma delas é a Praia da
Maravilha(foto) que desde a sua descoberta, vem atraindo a atenção de todos aqueles
que têm a oportunidade de conhecê-la.

Na sede do município podemos citar as construções mais antigas: Estação Ferroviária,
Casarão do Sarobá, Casa Grande, Ponte sobre o Rio das Velhas, Chaminé da Caldeira,
Caixa d´Água das 14 casas, Cristo da Serrinha instalado na Administração do Prefeito
em Exercício Erasmo Rodrigues Diniz em setembro de 1996, a Igreja Matriz de Nossa
Senhora Imaculada Conceição, a casa de Haroldo Waldolato e outras construções mais
modernas.

CLIMA:
Segundo GOLFARI, no Estudo de Zoneamento Ecológico do Estado de Minas Gerais, a
Serra do Cabral é classificada como estando na Região Bioclimática 2, que classifica o
clima e o equilíbrio hídrico como: Subtropical, moderado, úmido. Sua temperatura
média anual varia entre 17º e 18.5ºC. A temperatura média do mês mais frio varia entre
13,5º a 15.5ºC e do mês mais quente entre 20º e 21ºC. Sua densidade pluvial média
varia, de acordo com a localidade, de 1.450mm a 1.800 mm, sua distribuição é
periódica, predominando no semestre mais quente; o inverno é seco, tendo um pequeno
déficit hídrico, geralmente menos que 30mm anual. O potencial anual de
evapotranspiração varia de 700 a 850 mm.
FLORA:
Com uma área aproximada de 250.000ha da região centro-norte de Minas Gerais, a
Serra do Cabral possui perfil biogeográfico privilegiado, localizado entre o maciço do
Espinhaço e a grande bacia do rio São Francisco, abrangendo área dos municípios de
Augusto de Lima, Várzea da Palma, Francisco Dumont, Joaquim Felício, Lassance e
Várzea da Palma.
A Serra do Cabral está inserida em área do Bioma Cerrado (cerrado lato sensu1)
abrangendo diferentes tipologias, distribuídas ao longo de um gradiente geomorfológico
(Goodland e Ferri 1979), podendo ocorrer em sub-regiões distintas ou em mosaicos na
mesma localidade (Cavalcanti 1990). Assim, formações úmidas (veredas e campos
hidromórficos) ocupam zonas planas no alto da chapada, alagáveis pela ressurgência

do lençol freático. Cobrindo a maior parte do relevo, formações campestres (campo
limpo, campo sujo, campo cerrado, campo rupestre etc.) e arbustivas (cerrado stricto
sensu2), dominam a paisagem, estendendo-se sobre topos e encostas de morros e
chapadas. O cerradão ocorre no topo das chapadas e morros, enquanto as florestas
ciliares preenchem íngremes drenagens.
O registro das espécies típicas dos principais ambientes observados foi feito ao longo de
caminhadas por toda a área da APA, sem pontos de amostragem específicos. Das
espécies não identificadas em campo foram coletadas amostras consistindo de ramos
terminais com aproximadamente 30cm, com material fértil. As identificações foram
realizadas através de comparação com exsicatas de vários herbários, consultas à
bibliografias especializadas, além disso, o material botânico coletado foi enviado a
diversos especialistas de várias famílias botânicas em várias entidades do país, dentre as
quais cita-se a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade de
Campinas (UNICAMP), Universidade do Estado de São Paulo (USP), o Jardim
Botânico de Curitiba, Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Universidade Estadual de
Feira de Santana (UEFS), Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). A classificação
taxonômica das espécies seguiu o sistema de Cronquist (1992).
FAUNA:
Ao longo dos mais de 300 anos de ocupação humana da bacia do rio das Velhas, a fauna
nativa sofreu impacto com os desmatamentos generalizados, muito embora não se possa
quantificar, com segurança, as perdas relativas à diversidade de espécies e ao número de
indivíduos por espécie, pois não existem estudos anteriores realizados de maneira
adequada, para se comparar com os atuais.
Para caracterização e coleta de dados sobre a fauna foram realizados através de
investigações aleatórias, procurando percorrer os diversos habitats naturais, e também à
procura de sinais da presença de espécies (ninhos, pegadas, fezes, carapaças,
vocalizações, etc).
Foram utilizados ainda, binóculos para auxiliar na identificação de animais a grande
distância, além de material fotográfico. Complementando estas observações foram
realizadas entrevistas com trabalhadores, e a população local, visando obter maiores
informações sobre a fauna.
Além disso, vários aspectos da vegetação local como a capacidade de suporte
alimentar e de abrigo, demonstram a existência de condições favoráveis para o
estabelecimento de uma fauna variada. Desta forma, torna-se de grande importância a
criação de Unidades de Conservação que englobe os mais diferentes habitats,
permitindo assim maior sustentabilidade faunística.

MASTOFAUNA:
Dentre as espécies registradas, algumas encontram-se na Lista Oficial de Espécies da
Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (Portaria IBAMA 1522/89), sendo elas:
Myrmercophaga tridactyla (tamanduá-bandeira), Priodontes maximus (tatu-canastra),
Chrysocyon brachyurus (lobo-guará), Lontra longicaulis (lontra), Leopardus pardalis
(jaguatirica), Leopardus tigrinus (gato-do-mato), Leopardus wiedii (gato-do-mato),
Puma concolor (suçuarana) e Panthera onça (Onça Pintada). Na Lista Oficial da Fauna
Ameaçada de Extinção de Minas Gerais (Deliberação COPAM 041/95) foram incluídas
todas estas, acrescidas de mais quatro espécies: Tamandua tetradactyla
(tamanduámirim), Pseudalopex vetulus (raposinha) e Pecari tajacu (caititu). Os dados

mostram, portanto, que ocorre na área de inserção da Serra do Cabral onze espécies
consideradas ameaçadas de extinção para o estado de Minas Gerais.
ICTIOFAUNA:
Quanto à fauna de peixes da área de inserção da APA Serra do Cabral, observa-se que o
gradiente altiduninal favorece a formação de enormes quedas d’água tornando um
entreposto natural para a subida dos peixes (piracema), tal fato, impede o aparecimento
de uma ictiofauna diversificada nas partes mais altas do relevo, porém nas áreas baixas
onde os cursos são mais caudalosos e as águas correm mais lentamente, pode-se
encontrar um número maior de peixes.
ORNITOFAUNA:
As coletas de dados sobre a ornitofauna foram executadas em diversos mosaicos
ambientais componentes do interior da UC. Em tais áreas, as amostragens sistemáticas
de dados sobre a ornitofauna foram efetuadas mediante transectos, método escolhido
devido à maior praticidade de aplicação e grande potencial na obtenção de dados
consistentes, sejam em estudos expeditos ou de longo prazo (Bibby et al. 1993). Tais
transectos corresponderam a censos matutinos (a partir do amanhecer - às 5:30h) e
vespertinos (estendidos até o crepúsculo), ao longo de caminhadas por extensas trilhas
em meio as várias fitofisionomias do bioma cerrado
existentes na área da Unidade de Conservação.
(Ver Unidade de Conservação – (APA) Área de Preservação Ambiental da Serra do
Cabral – Conjunto Paisagístico – Tombamento Municipal – por Moisés Vieira Neto)
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