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INTRODUÇÃO 
 

 

 Este trabalho consiste em uma tentativa de resgatar aspectos históricos, 

culturais e geográficos do município de Guaraciaba. O texto não tem a pretensão, em 

hipótese alguma, de esgotar o assunto, havendo de se realizar ainda inúmeras e 

permanentes pesquisas sobre os temas aqui abordados. 

Entretanto, devido à escassez de informações organizadas e sistematizadas 

sobre Guaraciaba, este texto pretende contribuir para preencher parte dessa lacuna, 

abordando aspectos históricos e culturais do município, cuja história revela uma 

existência de mais de 250 anos em território mineiro, remontando ao final do século 

XVII, e aspectos geográficos (ambientais e socioeconômicos) cuja dinâmica vem 

apresentando impactos, acelerações e estabilizações ao longo dos tempos. Pretende, 

também, oferecer subsídios para as tomadas de decisões relativas ao planejamento e 

ao gerenciamento do município. 

O material a ser apresentado corresponde a um acervo bibliográfico, 

cartográfico e fotográfico sobre o município, fruto de pesquisas ao longo do tempo. 

Parte deste texto foi, originalmente, publicado em Castro (1982, 1998) e em 

Lourenço (1999).  

A história e a geografia de Guaraciaba revelam um universo fascinante, 

composto por eventos que marcaram os traços culturais da sociedade e por uma 

paisagem natural heterogênea, que vem sofrendo impactos ao longo dos tempos.  

 

 

 

                                                        
1 Este artigo é produto do livro intitulado Aspectos Históricos, Culturais e Geográficos do Município de Guaraciaba – MG, de minha 
autoria, publicado em 2008, financiado pela Novelis do Brasil por meio da Lei de Incentivo a Cultura do Ministério da Cultura (Projeto 
Pronac 074658), com apoio científico do Programa de Pós-Graduação em Geografia – Tratamento da Informação Espacial da PUC 
Minas.  
 
2 Doutor em Geografia e Professor Adjunto III do Programa de Pós-Graduação em Geografia-Tratamento da Informação Espacial da 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) - joseflavio@pucminas.br 
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1. ASPECTOS HISTÓRICOS 

 
O município de Guaraciaba tem uma posição privilegiada no estado de Minas 

Gerais, tanto no contexto geográfico como no histórico, por sua proximidade com 

Belo Horizonte, a capital estadual, com Ouro Preto, uma importante manifestação do 

patrimônio histórico mundial, e com a Universidade Federal de Viçosa (UFV), bem 

como pela antigüidade de sua implantação urbana, com mais de 250 anos.  

O povoamento do município teve início no final do século XVII e foi 

influenciado pela mineração do ouro (IGA, 1982). Os primeiros povoadores 

estabeleceram-se às margens do rio Piranga, principalmente na sua confluência com 

o rio Bacalhau, com o objetivo de encontrar ouro: “Pelos fins do século XVII, alguns 

faiscadores,3 oriundos de Ouro Preto e Mariana, vieram ter ao rio hoje denominado 

‘Bacalhau’, iniciando-se, com isto, o desbravamento da região em que se localiza o 

município de Guaraciaba” (IBGE, 1959, p. 175). 

Em meados do século XVIII, os povoadores ergueram uma capela em 

homenagem a Sant’Ana, às margens do rio Piranga, na sua confluência com o rio 

Bacalhau, ficando o povoado conhecido como “Barra do Bacalhau” (MINAS GERAIS, 

1984, p. 48). 

 “Guaraciaba” foi o nome dado à antiga e tradicional Barra do Bacalhau. 

Segundo Barbosa (1995, p. 353), a povoação primitiva que se chamava Guaraciaba 

é, hoje, o atual distrito de Tobati, no município de Ibiá-MG. 

Existem três Guaraciabas no Brasil – Guaraciaba, em Minas Gerais, 

Guaraciaba do Norte, no Ceará, e Guaraciaba, em Santa Catarina (CASTRO, 1982). 

De acordo com o site Circuito Turístico Serras de Minas (2002, n.p.), 

 
etimologicamente, nota-se a união dos vocábulos de origem tupi “guaracyaba”, que 
literalmente significariam “cabelos do sol” ou “cabelos cor do sol”, podendo se interpretar [o 
vocábulo resultante] como “cabelos louros”. [...] a adoção do termo pode ser explicada a partir 
da lenda [...], ainda da época dos primeiros exploradores, [segundo a qual se] via uma índia 
loura remando em sua canoa nos rios locais.  

 

Para IGA e ALEMG (1993, p. 43), a adoção do nome “Guaraciaba” deu-se em 

1911, através da Lei 556, de 30/8/1911, tendo a aglomeração possuído 

denominações anteriores, como “Barra do Bacalhau”, “Bacalhau” e “Santana de 

Guaraciaba”.  

 

                                                        
3 Os chamados “faiscadores” são aqueles que realizam o trabalho de mineração de forma rudimentar, sem aparelhagem mecânica. 
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Criada a Paróquia em 1832, Barra do Bacalhau é incorporada sucessivamente aos municípios 
de Piranga e Mariana. Em nove de outubro de 1848, a Lei nº 377 criou o distrito, ligado ao 
município de Piranga. Anexado posteriormente aos municípios de Ponte Nova, Piranga e 
Santa Rita do Turvo (atual Viçosa), Guaraciaba voltou a pertencer ao município de Piranga, a 
partir de 1875, ainda com o nome de Barra do Bacalhau. Em 1884, pela Lei nº 3.268, de 30 
de outubro, passa a denominar-se Santana de Guaraciaba. Com o nome atual o município foi 
criado em 27 de dezembro de 1948, por força da Lei nº 336, que também concedeu à Vila 
foros de cidade. (MINAS GERAIS, 1984, p. 48) 
 

Segundo o IBGE (1959, p. 175), “Guaraciaba viveu como que hibernada 

durante todo o século passado e quase a metade dêste, pertencendo ora ao município 

de Mariana, ora ao de Piranga, ora ao de Santa Rita do Turvo, ora ao de Ponte Nova, 

voltando não raras vezes a pertencer administrativamente a um ou a outro dêles”. 

Uma documentação importante sobre Barra do Bacalhau consiste na 

publicação, pela Fundação João Pinheiro (FJP, 1995), de uma série de mapas fac-

similados, datados de 1778, da Capitania de Minas Gerais e das suas respectivas 

Comarcas, a saber, Serro Frio, Sabará, Rio das Mortes e Vila Rica.  

O “Mapa da Capitania de Minas Geraes com a Deviza de suas Comarcas” e o 

“Mapa da Comarca de Villa Rica” (Figuras 1 e 2), ambos elaborados por Jozé 

Joaquim da Rocha em 1778 – portanto, há 230 anos –, trazem na representação, 

mostrada no detalhe, o símbolo de uma cruz que indica um lugar (capella) 

denominado “Barra do Bacalhau”, na confluência dos rios Bacalhau e Piranga.  

A análise do mapa da Capitania de Minas Gerais (Figura 1) permite identificar 

que na Comarca de Vila Rica estão representadas três capelas: Barra do Bacalhau, 

São Sebastião e Abre Campo, apesar de existirem outras capelas no período, 

conforme pode ser observado no mapa da Figura 2 (escala de detalhe). A 

exclusividade identificada na Figura 1 pode ser atribuída à importância 

socioeconômica das capelas naquele período. 

A análise do mapa da Figura 2 revela que, na nascente do rio Bacalhau, se 

localiza a capella denominada Bacalhau, demonstrando que o processo de ocupação 

do espaço pode ter ocorrido ao longo do vale do rio Bacalhau, passando pelo 

povoado da Penha, até sua confluência com o rio Piranga.  

O mapa da Figura 2 mostra também duas representações, lado a lado, de 

parte da Comarca de Villa Rica, enfocando Marianna e Villa Rica, e as capellas 

localizadas ao longo do rio Piranga. A primeira representação refere-se ao mapa 

original, datado de 1778 e contendo os topônimos da época; a segunda indica os 

topônimos atuais (CASTRO, 1998) e foi elaborada com o objetivo de estabelecer a 

correspondência com os topônimos registrados na primeira. 
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FIGURA 1 – Barra do Bacalhau no “Mapa da Capitania de Minas Geraes com a deviza de suas 

Comarcas”, de Jozé Joaquim da Rocha, 1778. Fonte: FJP, 1995, anexo. 
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FIGURA 2 – Barra do Bacalhau no “Mapa da Comarca de Villa Rica”, de Jozé Joaquim da Rocha, 1778. 

Fonte: CASTRO, 1998, p. 1; FJP, 1995. 
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Três fatos que merecem destaque foram as expedições fluviais e terrestres 

que passaram por Barra do Bacalhau: a de 1815, comandada pelo Barão Wilhelm 

Ludwig von Eschwege; a de 1817, pelos naturalistas Johann Baptiste von Spix e Carl 

Friedrich Philipp von Martius; e a de 1824, pelo Barão Georg Heinrich von 

Langsdorff.  

Eschwege (1777-1855) era geólogo, mineralogista, etnógrafo e cartógrafo. 

Realizou várias expedições pelo Brasil, e, em particular, pela Zona da Mata mineira, 

com o objetivo maior de descrever a cultura indígena.  

Em 1815, Eschwege, vindo de Mariana, entrou no arraial de Santana dos 

Ferros pelo vale do rio Bacalhau, conforme o relato transcrito a seguir: 

 
Hoje, o caminho acompanhou a descida do Ribeirão do Bacalhau, ora pela margem direita, ora pela 
esquerda, em distâncias maiores e menores e até alguns morros no caminho. Tanto esse ribeirão 
como todos os que nele desembocam são ricos em ouro, em parte já lavrado, em parte ainda a 
lavrar. Sua água turva dá testemunho dos trabalhos [...]. O caminho alcança aqui o rio Piranga, um 
dos principais e maiores rios dessa região, no qual desemboca o ribeirão do Bacalhau, próximo ao 
Arraial de Santana dos Ferros, chamado normalmente apenas de Arraial da Barra do Bacalhau. O rio 
Piranga continua seu curso na direção nordeste, junta-se ao Ribeirão do Carmo e toma o nome de 
Rio Doce, desaguando no mar [...]. O Arraial de Santana dos Ferros, aonde chegamos após uma 
caminhada de cinco horas, situa-se à margem esquerda do Rio Piranga. Uma grande ponte de 
madeira, bem conservada, atravessa o rio. O arraial tem 30 fogos,4 e a população de todo o distrito, 
que, segundo o comandante, tem cerca de 24 léguas quadradas, é de aproximadamente 2 mil 
habitantes [...]. Também o arraial mencionado aqui teve sua origem na mineração de ouro nas 
margens do Rio Piranga, que era extremamente rico, segundo dizem. Hoje em dia, apenas alguns 
faiscadores ainda trabalham nele, e a decadência total desse arraial teria sido inevitável não fosse a 
fertilidade da região vizinha, que ofereceu outros meios de sustento. Atualmente, a maior parte dos 
habitantes dedica-se à lavoura e mora nas fazendas espalhadas pela região, mantendo suas casas 
no arraial, para uso aos domingos e feriados, quando vão à igreja. Nos outros dias da semana, esses 
lugares ficam despovoados. Como não há estalagem aqui, hospedamo-nos em casa particular, onde 
fomos recebidos hospitaleiramente, em troca de dinheiro e de uma boa conversa [...]. Hoje, o nosso 
guia foi o rio Turvo, que desemboca do lado direito do Rio Piranga, não muito longe do arraial. 
Caminhando ora sobre montanhas, ora pelos vales cortados por pequenos riachos, permanecemos a 
maior parte do caminho próximos a esse rio quase até sua nascente, ora à sua margem esquerda, 
ora à direita [...]. Nessa região, as poucas fazendas que se encontram são apenas casinhas 
miseráveis. Costuma-se chamar seus habitantes de turvanos, por causa do Rio Turvo, aqui 
denominado de Rio Turvo Sujo, para diferenciá-lo de um outro Rio Turvo (provavelmente o Rio Turvo 
Limpo). Os índios selvagens “puris” são vizinhos dessas regiões e freqüentemente causam estragos 
nas plantações, geralmente por culpa dos habitantes, motivo pelo qual poucas pessoas ricas aqui se 
estabeleceram [...]. A jornada de hoje foi bem maior do que as anteriores: sete horas de marcha 
ininterrupta até chegarmos a Santa Rita (atual Viçosa). (FJP, 2002, p. 61-64) 

 
O mapa da Figura 3, intitulado “Mapa de viagem e perfil altimétrico de Vila 

Rica ao distrito dos Coroados, levantado e desenhado segundo observações 

astronômicas e barométricas por W. von Eschwege em 1815”, representa o caminho 

de Vila Rica ao presídio de São João Batista (Visconde do Rio Branco), via Mariana 

e Santa Rita (Viçosa), levantado por Eschwege em viagem por ele feita (FJP, 2002, 

anexo). Representa também o arraial de Santa Anna dos Ferros e um símbolo de 

ocorrência de lavra de ouro, conforme pode ser observado no mapa de encarte 

(Figura 3).  

                                                        
4 Casas. 
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FIGURA 3 – Barra do Bacalhau (Santa Anna dos Ferros) no “Mapa de viagem e perfil altimétrico de Vila 
Rica ao distrito dos Coroados, levantado e desenhado segundo observações 
astronômicas e barométricas por W. von Eschwege em 1815”. Fonte: FJP, 2002, anexo. 

 

Em 1821, o naturalista elaborou o “Novo Mapa da Capitania de Minas 

Geraes” (COSTA et al., 2002), no qual estão representados os termos, os distritos, 

as freguesias e as rotas percorridas pela expedição, por ele comandada, desde 

Santa Rita (atual Viçosa), passando, por exemplo, pelas fazendas do Café e da 

Limeira, pelo distrito de Barra do Bacalhau, pela fazenda do São João e pelo 

povoado da Penha, até a cidade de Mariana, conforme pode ser observado no mapa 

de detalhe (Figura 4).  
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FIGURA 4 – Barra do Bacalhau na “Karte der Capitania von Minas Geraes”, de W. von Eschwege, 

1821. Fonte: COSTA et al., 2002, anexo. 
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Em 1817, os naturalistas Spix e Martius desembarcaram no Rio de Janeiro e 

visitaram a província das Minas. Na viagem de Vila Rica à aldeia dos índios 

Coroados, os naturalistas passaram por Barra do Bacalhau e relataram que  

 
[...] o tempo enfarruscou no dia seguinte, e apressamo-nos a seguir, passando por algumas 
bonitas quintas nos morros, por entre os quais o Ribeirão do Bacalhau faz meandros. 
Grandes réxias (quaresmas) enfeitam os morros com suas flores roxas; e, ao anoitecer, 
apeamos na Aldeia de Sant´Ana dos Ferros, geralmente chamada de Barra do Bacalhau [...]. 
O povoado consiste em poucas casas habitadas, na maioria por pretos e mulatos. Mesmo 
neste lugarejo remoto, notam-se ainda vestígios de costumes e civilização européia: a venda 
era abastecida não só de alguns dos mais necessários gêneros, toicinho, açúcar, cachaça, 
fubá, mas também de chitas, rendas, utensílios de ferro e outros artigos. À noite, o capitão do 
lugar, um português, trouxe-nos, como prova de consideração, pão fresco de trigo, que tinha 
mandado cozer. No Rio Piranga lava-se ouro tão fino, que às vezes ele forma uma película, 
sobrenadando, e, por isso, só pode ser separado pela amalgamação [...]. No dia seguinte, 
perto da venda das Duas Irmãs, passamos pelo fundo de cascalho, na junção dos rios Turvo 
e Piranga, e cavalgamos por uma região montanhosa, coberta de mata. Nuvens úmidas e 
neblina envolviam frequentemente os topos do Mato dos Purus e nos faziam recordar o 
outono de nossa pátria. Ao cair da noite alcançamos um vale alto e bonito e achamos 
agasalho numa fazenda perto da Capela de Santa Rita [...]. (SPIX; MARTIUS, 1981, p. 219-
220) 
 

Os resultados das investigações constituem importante acervo para os 

estudiosos da geografia, da etnologia e das ciências naturais: 

 
Spix e Martius saíram de Vila Rica para visitar as margens do rio Xopotó, um dos braços do 
rio da Pomba. Passaram, em primeiro lugar, por Mariana [...]. De Mariana, os viajantes 
dirigiram-se para a aldeia de Santa Ana dos Ferros. Nesse lugar, o córrego do Bacalhau e 
logo depois o rio Turvo se ajuntam ao rio Piranga, e um e outro, engrossados, mais embaixo, 
pelo ribeirão do Carmo, tomam o nome de Rio Doce [...]. (ORBIGNY, 1976, p. 150) 

 
Em 1822, o Barão Georg Heinrich von Langsdorff, com o objetivo de explorar 

o interior brasileiro, percorreu cerca de seis mil quilômetros e realizou pesquisas 

geográficas e estatísticas, que geraram relatos de dados geográficos, 

socioeconômicos, etnográficos, meteorológicos e mineralógicos, bem como coleta de 

materiais e amostras de espécies. Nessa expedição,5 um dos mais importantes 

acontecimentos culturais e científicos do Brasil, Langsdorff cruzou a floresta 

atlântica, o cerrado, o pantanal e a floresta amazônica e coletou notável material de 

fauna, flora e etnografia, que faz parte do acervo do museu da Academia de 

Ciências da Rússia, em São Petersburgo (EBCT, 1992). 

No dia 26 de julho de 1824, a expedição comandada por Langsdorff, vinda de 

São João del Rei, passando por Santa Rita (Viçosa), penetrou no “município de 

Guaraciaba” pelo vale do rio Turvo Limpo. O naturalista relatou, em diário, a 

passagem por Barra do Bacalhau e o percurso realizado (Figura 9) com destino a 

Piranga e Mariana (SILVA, 1997, p. 112-115): 

                                                        
5 Chefiada por Langsdorff e integrada por E. Ménétriés, Ludwig Riedel (botânico), Moritz Rugendas (artista e pintor), Nester Rubtsov 

(cartógrafo) e escravos. Os manuscritos do diário fazem parte do acervo da Academia de Ciências da Rússia. 
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26/7 
Encontramo-nos agora no Arraial de Barra do Bacalhau, em Santana dos Ferros, na casa do 
Sr. Domingos José Martins Guimarães – um local que nos causou boa impressão. A nova 
capela ainda está inacabada, e todas as casas, a maioria de dois andares, haviam sido 
pintadas recentemente de branco, o que dava ao lugar uma aparência de riqueza e 
prosperidade. Desde São João del Rei estávamos sentindo falta disso. Logo depois 
contaram-nos que todos haviam pintado suas casas de uma só vez para homenagear o bispo 
quando da sua chegada. A vila localiza-se às margens do rio Piranga, cujas águas são 
avermelhadas e turvas devido à lavação do ouro. Sobre o rio, passa uma ponte com mais de 
20 pés6 de altura e muito perigosa: ela está semidestruída, quebrada em várias partes, caindo 
aos pedaços e recoberta por algumas tábuas soltas. Soubemos que pessoas e mulas já 
caíram e que, há pouco, morreu também um boi. Dizem que o governo já foi avisado, mas até 
agora não tomou nenhuma providência no sentido de restaurá-la. Tivemos sorte em conseguir 
atravessá-la com todos os animais e em conhecer logo o Sr. Domingos José Martins 
Guimarães, um dos dois farmacêuticos locais. Movido por sua ânsia de saber e pela 
necessidade de fazer seus estudos, ele montou uma biblioteca bem provida e acolhedora, 
donde extraiu muitos conhecimentos – o que não é muito comum por aqui [...]. Por ordem do 
Imperador, foi aberto, há pouco, um caminho entre Barra do Bacalhau e a Vila do Itapemirim.7 
Esse caminho percorre as terras dos Botocudo. A distância entre Vila Rica e Itapemirim é de 
57 léguas.8 
 
27/7 
Hoje cedo, aliás, já há três ou quatro dias, tivemos os dias mais frios deste ano. Ontem à 
noite, às 6h, fazia +10ºR.9 Hoje cedo, às 7h, +4º. Muita neblina e umidade. A região 
circunvizinha é tida como quente. Todos os produtos coloniais crescem bem. Vimos café de 
excelente qualidade, de bela tonalidade e peso. Vende-se a arroba por 3.000 réis. Muito caro! 
No arraial de Santana dos Ferros, bebemos, pela manhã, água potável, que, apesar do tempo 
frio, de 3,5º a 4ºR, nos pareceu aquecida. Examinamos a fonte e encontramos: água do rio: 
+11º; atmosfera: +5º; a fonte junto ao rio: +15º; água mantida em vasilha, durante a noite, 
dentro de casa: +6º. Vimos, aqui dentro da casa, tamboretes ou mochos, isto é, bancos de 
madeira ou cadeiras de jacarandá-preto, que, de tão bonitas, chamaram a atenção de todos 
nós. Alegro-me em ouvir que a fazenda do Tenente Vicente é realmente insalubre, e que se 
tem tentado freqüentemente persuadi-lo a fazer escoadouros para as lagoas. Pertence a essa 
capela uma população de 6.000 almas. Às 10h30, retomamos nossa viagem e avistamos, 
logo em seguida, a confluência dos rios Bacalhau e Piranga e uma bela cachoeira, não muito 
grande. Seguimos o rio Piranga, um rio de volume considerável, aqui, de águas tranqüilas e 
navegável, que corre por um vale estreito, indo alcançar, uma légua adiante, a fazenda do Sr. 
João. Aqui existem dois caminhos: deixando-se o rio para trás e o caminho à esquerda, vira-
se para a direita, passando-se, então, meia légua adiante, pela fazenda do Tenente-Coronel 
Francisco Alves. Aquele caminho à esquerda da fazenda de S. João conduz ao arraial de 
Piranga. Como é de costume encontrar em encruzilhadas, há uma cruz próxima à fazenda de 
Francisco Alves. Ensinaram-nos o caminho errado: disseram-nos para tomar o caminho à 
esquerda da cruz, onde, depois de meia légua, chegamos à fazenda de Francisco Justiniano, 
dando, assim, uma volta bem grande. Na verdade, deveríamos ter seguido o caminho que 
passa à direita da fazenda de Francisco Alves. Depois de uma boa hora e de meia légua adiante 
da fazenda de Justiniano, retornamos à Estrada Real e chegamos, após percorrer a distância de 
uma légua, à fazenda da Penha, propriedade do Coronel Luiz Correa.  

 
A análise dos fatos relatados por Langsdorff induz o leitor a estabelecer 

reflexões sobre a origem, a função, a infra-estrutura e a importância histórica e 

geográfica do município de Guaraciaba.  

O relato do explorador sobre as casas, a maioria de dois andares, que davam 

à vila aparência de riqueza e prosperidade, e a informação de que a vila se 

localizava às margens do rio Piranga, cujas águas eram avermelhadas e turvas 

devido à lavação do ouro, permitem-nos reflexões sobre a arquitetura de Guaraciaba 

e indagações a respeito da importância histórica e econômica do arraial no ciclo do 

ouro do período colonial. 
                                                        
6 1 pé = 30,5 cm. 
7 Atual município de Itapemirim (ES). 
8 1 légua = aproximadamente 6 km. 
9 “O termômetro Reaumur compreende uma escala de apenas 80 graus. Para se converter em centígrados, deve-se dividi-los por 4 e 

multiplicá-los por 5” (SILVA, 1997, p. 374).  
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Com o apogeu e a queda do ciclo do ouro em meados do século XIX, 

surgiram alternativas de novas descobertas do metal precioso, como forma de 

manter a dinâmica socioeconômica da época, fato que pode ser comprovado na 

“Planta do lugar denominado Brecha no Rio Piranga”, datada de 1879 (portanto, 55 

anos após a expedição de Langsdorff), de autoria de De Witt Clinton Van Tuyl, que 

projeta a construção de um canal na região do Brecha para extração de ouro (Figura 

5).  

O desvio do rio Piranga nas regiões do Bananal e da Brecha é tema antigo, 

polêmico e controverso. Segundo IBGE (1959, p. 175), 

 
dos fatos mais antigos ligados à história do município, ressalta-se a iniciativa do 
Administrador Geral das Minas Gerais, Capitão-mor de Mariana, mobilizando mil escravos 
para desviar o rio Piranga, no local denominado “Brecha”. Os trabalhos teriam durado de dois 
a quatro anos, atingindo-se o objetivo visado e descobrindo-se no leito original do rio um rico 
filão de ouro. A morte súbita do Administrador Geral teria interrompido os trabalhos. Hoje, não 
se tem conhecimento positivo da localização dessa veia aurífera, sendo os dados aqui 
transcritos colhidos da tradição local [isto é, uma informação verbal]. 

 

A existência da já mencionada planta de 1879 comprova que, de fato, o 

desvio do rio e a extração de ouro ocorreram no local em que se encontra a Pequena 

Central Hidrelétrica (PCH) Brecha. 

O progresso do arraial era evidente. Um indicativo disso é o fato de que o 

Imperador ordenou a construção de um caminho entre Barra do Bacalhau e Vila do 

Itapemirim, atual Itapemirim (ES). 

Segundo Costa et al. (2004, p. 65), “estradas entre a região das minas e o 

Espírito Santo, passando pelo leste de Minas Gerais, só foram possíveis a partir da 

conquista dos sertões despovoados e de seus índios botocudos10 antropófagos”. A 

“Carta da Província do Espírito Santo com a parte da Província de Minas que lhe 

está adjacente” (Ibidem, p. 66), de 1856, mostra a estrada para a Villa de Itapemirim, 

com origem em Ouro Preto, passando por Mariana e Barra do Bacalhau, entre outras 

localidades (Figura 6). 

Saindo da Fazenda do São João, Langsdorff recebeu informações erradas 

sobre o caminho a ser percorrido para Piranga, fato que resultou na chegada da 

expedição a Penha, na Fazenda de Justiniano. O engano levou Langsdorff a 

calcular a distância daquele lugar em relação à Estrada Real: “Depois de uma boa 

hora e de meia légua adiante da fazenda de Justiniano, retornamos à Estrada Real e 

chegamos, após percorrer a distância de uma légua, à fazenda da Penha, 

propriedade do Coronel Luiz Correa” (SILVA, 1997, p. 115). 
                                                        
10 Veja mais detalhes sobre os índios Botocudos em Teixeira (2002). 
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FIGURA 5 – Planta da Brecha, 1879. Fonte: Acervo do Sr. Antônio Duarte Jalles; foto de José Flávio M. 

Castro, 2006. 
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FIGURA 6 – Caminho entre Barra do Bacalhau e Vila do Itapemirim, 1856. Fonte: COSTA et al., 2004, 

p. 66. 
 
A afirmação de Langsdorff de que eles retornaram à Estrada Real induz o 

leitor a se perguntar: por que Guaraciaba não faz parte do projeto Estrada Real? Há 

de se concentrar esforços políticos e sociais para rever essa questão. 

Outro documento importante consiste no “Mapa da Província Brasileira de 

Minas Geraes”, datado de 1862, de autoria de Halfeld e Wagner (HALFELD; 

TSCHUDI, 1998), no qual está representado o distrito de Barra do Bacalhau, 

conforme mostra a Figura 7. Nota-se a presença de uma estrada interligando Barra 

do Bacalhau a Santa Rita do Turvo (atual Viçosa), cuja rota passava provavelmente 

pelas fazendas da Limeira e do Café, ao sul, e Barra do Bacalhau a Mariana, 

passando pelo povoado da Penha. 
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  Com base em todas essas informações, foi elaborada a linha do tempo 

representativa dos principais eventos e fatos que marcaram a história de Barra do 

Bacalhau, desde o início de seu povoamento até os dias atuais (Figura 8). 

 A análise do diagrama da Figura 8 revela três grandes fases que marcaram o 

desenvolvimento social e econômico do município de Guaraciaba: a de prosperidade 

socioeconômica, caracterizada pelo ciclo do ouro; a de estagnação socioeconômica, 

decorrente de sucessivas mudanças políticas, com desmembramento de municípios 

e de jurisdição de comarcas; e a de impactos ambientais, com a construção da PCH 

Brecha.  

 

 
FIGURA 7 – Barra do Bacalhau na “Karte der Brasiliann Provinz Minas Geraes”, de H. G. F. Halfeld, 

1862. Fonte: HALFELD; TSCHUDI, 1998, anexo. 
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FIGURA 8 – História do município de Guaraciaba, linha do tempo (séculos XVIII, XIX e XX). Fonte: 
Elaboração do autor, 2006. 
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2. ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

 

 

O município de Guaraciaba enfrenta problemas ambientais, desde o início de 

seu povoamento até os dias atuais: no século XVIII, impactos inerentes à intensa 

extração e lavação do ouro; no século XIX, impactos relacionados ao intenso 

desmatamento em decorrência da atividade agropecuária; no século XX, impactos 

resultantes das enchentes.  

O município de Guaraciaba localiza-se na Bacia do Rio Doce11 (Figura 9), 

sendo banhado pelo rio Piranga, que atravessa o município mudando 

freqüentemente de direção, formando grandes meandros e ilhas. O rio Piranga 

apresenta trechos encaixados, com corredeiras e cachoeiras, alternados com 

trechos de vale aberto, com várzeas e terraços fluviais. Dentre seus afluentes 

destacam-se os rios Bacalhau e Turvo Limpo. A rede de drenagem apresenta padrão 

ortogonal e denso, características que refletem um importante controle estrutural na 

região. O rio Piranga nasce na Serra da Trapizonga, município de Ressaquinha-MG, 

e percorre 897 km até o mar. No século XVIII, dois terços de seu percurso 

continuavam praticamente desconhecidos e despovoados (TEIXEIRA, 2002). 

Um dos pontos de partida para uma análise ambiental é o uso da carta 

topográfica, importante instrumento de pesquisa que contém os elementos de 

referência (coordenadas) e de proporção (escala), bem como os elementos 

planimétricos (sede do município, limite do município, rios principais, vias de acesso, 

povoados, entre outros) e os altimétricos (curvas de nível e pontos cotados).  

A partir dos elementos altimétricos, é possível obter a morfometria (medida da 

forma) do terreno, isto é, a hipsometria, os modelos 3D, a orientação de vertentes e 

a declividade, aspectos importantes no planejamento ambiental, no planejamento 

urbano e no planejamento agrário.12 

Foi criado, no LAB-GIS do Programa de Pós-graduação em Geografia 

(Tratamento da Informação Espacial) da PUC Minas, um banco de dados 

georreferenciados do município de Guaraciaba, que teve origem em cartas 

topográficas (IBGE, 1976), as quais foram digitalizadas e incorporadas aos Sistemas 

de Informações Geográficas (SIG’s), com o objetivo de realizar uma análise espacial 

(Figura 10).  

                                                        
11 Veja mais detalhes sobre a Bacia do Rio Doce em IGAM (2004). 
12 Veja mais detalhes sobre essa temática em Castro (1993, 2000, 2006) e em IBGE (1999). 
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FIGURA 9 – Mapa de localização do município de Guaraciaba na bacia dos rios Piranga e Doce, e no Estado de 
Minas Gerais. Fonte: Elaboração do autor a partir de COSTA, 1998. 

 

 
FIGURA 10 – Carta topográfica do município de Guaraciaba. Fonte: Elaboração do autor a partir de 

IBGE, 1976. 
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A cidade de Guaraciaba localiza-se a 20º 34’ 15” de latitude Sul e a 43º 00’ 

26” de longitude Oeste. Com uma área de 349,5 km2, o município, que apresenta 

ainda dois povoados – São Joaquim e Penha –, limita-se com os municípios de 

Teixeiras, Viçosa, Porto Firme, Piranga, Diogo de Vasconcelos, Acaiaca e Ponte 

Nova (Figura 11).  

A altitude do município varia de 875 metros – o ponto mais elevado, situado 

próximo à Fazenda Independência, na região denominada Soares (limite com o 

município de Porto Firme) – a 500 metros – o ponto mais baixo, no vale do rio 

Piranga, próximo à região do Cantagalo (limite com o município de Ponte Nova); a 

cidade está a 551 metros de altitude. 

Quanto ao relevo, a carta topográfica representa a altimetria por meio de 

curvas de nível com eqüidistância de 20 metros. Um dos métodos adotados na 

interpretação e análise de compartimentos do relevo de uma bacia hidrográfica ou de 

uma região é a representação por meio da hipsometria (medida de altitude). A 

hipsometria é obtida a partir da generalização das curvas de nível da carta 

topográfica em intervalos regulares de classes altimétricas (no caso deste trabalho, 

100 metros), representadas no mapa hipsométrico por meio de cores que variam do 

marrom, acima de 800 metros de altitude, até o amarelo, abaixo de 500 metros 

(Figura 12).  

A análise do mapa hipsométrico (Figura 12) revela um padrão linear na 

distribuição de colinas, na maior parte do município, com altitudes acima de 700 

metros. Observa-se, também, que uma área extensa do município se enquadra na 

faixa de 600 a 700 metros de altitude. O leito do rio Piranga e a área urbana 

encontram-se na faixa de 500 a 600 metros de altitude, ao passo que, no extremo 

norte do município, no limite com o município de Ponte Nova, há uma estreita faixa 

com altitude abaixo de 500 metros, na região do Cantagalo.  

A morfoestrutura da região de Guaraciaba faz parte do Domínio dos Planaltos 

Cristalinos Rebaixados, situado entre as serras da Mantiqueira, a leste, e do 

Espinhaço, a oeste (IGA, 1982). O relevo é formado, predominantemente, pelas 

colinas convexas e convexo-côncavas, que se apresentam alinhadas na forma de 

espigões, conforme pode ser comprovado no mapa hipsométrico (Figura 12) e no 

modelo 3D (Figura 13). 
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FIGURA 11 – Carta topográfica (georreferenciada) do município de Guaraciaba. Fonte: Elaboração do 
autor a partir de IBGE, 1976. 

 

 

FIGURA 12 – Mapa hipsométrico do município de Guaraciaba. Fonte: Elaboração do autor a partir de 
IBGE, 1976. 
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FIGURA 13 – Modelo tridimensional do relevo do município de Guaraciaba. Fonte: Elaboração do autor 

a partir de IBGE, 1976. 
 

O relevo apresenta certa complexidade quanto à forma e quanto à topografia. 

As colinas, com aspecto de “mares de morros”, são interligadas pelos topos com 

formas aplainadas e ligeiramente abauladas, cujas vertentes apresentam ondulações 

longas e raramente retilíneas. Um grande número de pequenos cursos d’água 

disseca essas colinas sem, contudo, formar vales encaixados e sim, 

preferencialmente, vales abertos de fundo plano (EMATER-MG, [199–?]).  

A morfometria, medida da forma do relevo, caracteriza-se pelo cálculo da 

declividade (Figura 14) e da orientação de vertentes (Figura 15), importantes 

variáveis adotadas no planejamento urbano, no planejamento rural e no 

planejamento ambiental. A declividade consiste na inclinação do relevo, e a 

orientação de vertentes, na exposição das encostas em relação aos pontos cardeais 

e colaterais. 

As classes de declive são estabelecidas a partir do Código Florestal Brasileiro 

(cf. BIASI, 1992, p. 47), que fixa limites associados ao uso e à ocupação do solo: 

 
< 5% = limite urbano-industrial; 
5–12% = limite máximo do emprego de mecanização agrícola; 
12–30% = limite máximo para urbanização sem restrições; 
30–47% = limite de corte raso, a partir do qual a exploração somente 

será permitida se sustentada por cobertura de floresta; 
> 47% = acima deste limite, é proibida a derrubada de florestas.  
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FIGURA 14 – Mapa de declividade do município de Guaraciaba. Fonte: Elaboração de José Flávio M. 

Castro e Flávia Machado C. P. Barbosa a partir de IBGE, 1976. 
 

 

FIGURA 15 – Mapa de orientação de vertentes do município de Guaraciaba. Fonte: Elaboração de 
José Flávio M. Castro e Flávia Machado C. P. Barbosa a partir de IBGE, 1976. 
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A análise da Figura 14 revela que o município de Guaraciaba apresenta 

declive acima de 12%, típico de relevo de “mares de morros”, estando os topos em 

declives acima de 47%, caracterizando Áreas de Preservação Permanente.  

Devido às características do relevo, a orientação das vertentes (Figura 15) 

apresenta-se bem distribuída no município, compreendendo proporcionalmente os 

quatro pontos cardeais (Norte, Sul, Leste e Oeste), o que favorece um planejamento 

adequado.  

A geologia do município, segundo o IGA (1982), é formada por rochas 

metassedimentares, como filitos, dolomitos, grauvacas, quartzitos, conglomerados, 

micaxistos, rochas metavulcânicas e formações ferríferas, pertencentes ao Grupo Rio 

das Velhas, do Pré-Cambriano Inferior; e rochas do Embasamento Cristalino, como 

granito-gnaisse. Sobre essas rochas encontram-se uma cobertura terciária pouco 

espessa e aluviões quaternários. Há ocorrência do mineral titânio no município. 

O município está localizado em uma zona de contato entre unidades 

geológicas diferentes, conforme pode ser observado no campo, nos mapas 

geológicos e nas imagens de satélite (LANDSAT e ALOS) do município de 

Guaraciaba (Figura 16). A imagem mostra a presença de uma zona de cisalhamento, 

na direção norte-sul, que se estende desde a região do Cantagalo, passando pela 

Casa Nova e pelo Anjo, até a região da Cabeleira. 

Originalmente, a região de Guaraciaba era ocupada pela Floresta Tropical 

Atlântica Subperenefólia. Com o desmatamento ao longo dos tempos para fins 

agrícolas, a mata original foi sendo devastada para ceder lugar às pastagens, 

restando, contudo, pequenas reservas de topos, conforme pode ser observado na 

Figura 16.  

Na análise da imagem, percebe-se que a noroeste do município, na região do 

Pau Casado, onde se encontram variados afluentes do rio Bacalhau, existem grandes 

áreas desmatadas, que aceleram o processo erosivo e o assoreamento do leito do rio 

pelo material erodido e transportado.  

Segundo o IGA (1982), o clima da região é caracterizado por verões quentes 

e úmidos, com precipitação média anual variando em torno de 1.500 mm. O período 

seco coincide com os meses frios do ano (junho, julho e agosto). A temperatura 

média anual é de 20ºC, variando de 18ºC, no mês mais frio, a 22ºC, no mês mais 

quente. 
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FIGURA 16 – Imagens de satélite Landsat (2004) e Alos (2008) do município de Guaraciaba. Fonte: 

MIRANDA; COUTINHO, 2004; PMG, 2008. 
 
 

O solo é de boa fertilidade, principalmente nas várzeas, onde ocorrem solos 

aluviais de cor escura. Nas vertentes cobertas por pastagens, predominam 

latossolos vermelho-amarelos, os quais apresentam problemas de acidez, 

necessitando de correção. Nessas áreas de pastagens, em decorrência do pisoteio 

excessivo, ocorrem formas de erosão planares, representadas por deslizamentos de 

terra e rastejamentos. A presença de “cupins”, de “sapé” e de “rabo-de-burro” é 

indício de degradação dos solos no município de Guaraciaba. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este texto permite-nos concluir que o município de Guaraciaba tem uma 

localização geográfica privilegiada no estado de Minas Gerais e uma história 

fascinante, recheada de fatos e eventos que marcaram os traços culturais da 

sociedade guaraciabense, que merece ser recuperada e pesquisada.  

A história do município revelou que, nesses quase 300 anos, Guaraciaba foi 

marcada por três grandes momentos que influenciaram diretamente seu 

desenvolvimento social e econômico: o primeiro momento, no século XVIII, ligado ao 

ciclo do ouro, foi marcado pelo surgimento do arraial, pela exploração do ouro e pela 

prosperidade econômica; o segundo, entre os séculos XVIII e XIX, por uma 

estagnação econômica e social em função das constantes mudanças de jurisdição 

entre as comarcas e dos desmembramentos do município; e o terceiro, de meados 

do século XX até hoje, é caracterizado, entre outros aspectos, pelos impactos 

ambientais causados pelos desmatamentos e pela construção da PCH Brecha. 

Pesquisas mais aprofundadas devem ser realizadas nos acervos de 

bibliotecas, museus e arquivos públicos dos municípios de Piranga e de Mariana, a 

fim de verificar possíveis registros sobre o processo de extração do ouro e seus 

reflexos na economia, o papel dos quilombos, a importância dos povoados da Penha 

e de São Joaquim no processo de ocupação do espaço e a origem do patrimônio 

histórico e arquitetônico – fazendas, engenhos, capelas, casarões etc. – e do 

patrimônio artístico e cultural – imagens, oratórios, pinturas, folclore etc. Nesse 

sentido, existe a necessidade urgente de tombamento, recuperação e preservação 

desses acervos.  

Estudos ambientais e socioeconômicos – diagnóstico de impactos ambientais 

por desmatamento, por erosão do solo, por assoreamento e por enchentes dos rios; 

zoneamento ambiental com recuperação de mata ciliar, preservação dos topos e 

mapeamento do uso e da ocupação do solo, dada à tendência histórica da economia 

do município para a agropecuária, e outros – devem ser priorizados pelos órgãos 

competentes, pois possibilitam o gerenciamento do município por meio de um 

planejamento adequado. Nessa perspectiva, parcerias e convênios devem ser 

firmados com universidades, institutos de pesquisa, órgãos públicos e empresas 

privadas que mantêm negócios no município.  

As características naturais do município revelam grande potencial para 

atividades turísticas e ecológicas e para prática de esportes radicais, entre outras 



I ENCONTRO DE PESQUISADORES DA HISTÓRIA DA ZONA DA MATA MINEIRA 
 

 25 

atividades de lazer e recreação, cuja implementação demanda estabelecimento de 

infra-estrutura nas cachoeiras e nas ilhas e criação de pequenas reservas florestais 

do que restou da mata original.  
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