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Uma estação de cura: Poços de Caldas entre as águas e a atuação da
Companhia Thermal (1906-1912)
A healing season: Poços de Caldas between the waters and the performance of the
Thermal Company (1906-1912)

Ender Lucas Ferreira1

RESUMO: O objetivo deste artigo é analisar dinâmicas econômicas em Poços de Caldas na passagem para
o século XX. Este período representa um momento importante em que esta cidade se consagrou como uma
localidade reconhecida pelas águas com potencial de cura para diversas doenças. Assim, são explorados
elementos constitutivos destas transformações. Neste contexto, um aspecto importante se deu com a
constituição da Companhia Thermal, em 1908.
Palavras-chaves: História de empresas; Poços de Caldas; Companhia Thermal
ABSTRACT: The aim of this article is to analyze economic dynamics in Poços de Caldas at the turn of the
20th century. This period represents an important moment in which this city has established itself as a
location recognized for its waters with the potential to cure various diseases. Thus, constitutive elements of
these transformations are explored. In this context, an important aspect occurred with the constitution of
the Thermal Company, in 1908.
Keywords: Company history; Poços de Caldas; Thermal Company

1 Introdução
A ascensão das cidades se tornou um aspecto central na literatura de história
econômica, ao analisar a passagem para o século XX. Como observado, em cidades tais
1
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como Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, houve, nesse período, novas dinâmicas
urbanas. Nestes núcleos urbanos surgiam novas relações de grupos sociais e

diferentes

expressões de poder politico com compromisso com a oligarquia estadual. Além do mais,
nestes locais, intensificaram-se as atividades culturais e hábitos de lazer, evidente pela
construção de teatros, a introdução da luz elétrica, a ascensão do rádio e do telefone 2.
Estas transformações também podem ser observadas nas cidades do sul de Minas Gerais.
Neste sentido, desde fins do século XIX, novas redes de comércio e de produção
foram sendo criadas nas cidades do Sul de Minas Gerais. Saes, Gambi e Curi (2016)
afirmam que o Sul de Minas experimentou novos dinamismos econômicos na transição
no período cuja expressão direta foi a ascendente urbanização, formação de novos
negócios para atender as transformações econômicas locais e regionais 3. Assim, novas
cidades surgiram, rompendo fronteiras e atingindo novos fluxos entre as regiões. Novas
cidades nasceram e outras se formaram a partir do desmembramento de outras que já
existiram. A população aumentou e passou, cada vez mais, a ocupar as cidades da região.
A economia cafeeira foi capaz de oferecer novas transformações em cidades, por
exemplo, como Pouso Alegre, Varginha, Três Pontas, Alfenas e Machado.
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Mapa 1 – Poços de Caldas (1878)

Fonte: Ottoni (1960).

A historiografia sobre a formação das cidades e seus fluxos de produção e
comércio cresceu nos últimos anos. Portanto, busca-se neste artigo analisar as dinâmicas
econômicas em Poços de Caldas – Mapa 1. Como indica a memorialista Nilza Botelho
Megale (1990), desde o século XIX, a região na qual veio a se constituir Poços de Caldas
era conhecida pelas suas paisagens e por suas águas. Todavia, a passagem para o século
XX representou um momento crucial para Poços de Caldas, pois neste período a cidade
se consagrou como uma localidade reconhecida pelas suas estâncias hidrotermais. A
cidade mobilizou poder político e saberes medicinais. Ressalta-se que, a partir da
construção da linha ferroviária do ramal de Caldas da Mogiana, ensejaram-se novos
fluxos comerciais e de pessoas na região. Um contingente de pessoas buscou a cidade
poços-caldense, quer seja como oportunidade de negócios, quer seja como local de visitar
as suas estâncias como intuito de se livrarem de doenças.
É neste contexto, que, inspirada por suas congêneres europeias, a cidade de Poços
de Caldas se remodela e dá origem a novos comércios e uma estrutura

balneária para

receber pessoas (MARRAS, 2004; MARRICHI, 2009). Um momento crucial para a
3
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firmação de Poços de Caldas como uma cidade de cura foi quando se firmou um contrato
com a denominada Companhia Thermal, em 1908, reconhecendo, assim, o monopólio de
exploração das águas. Este artigo visa responder as seguintes indagações: como Poços de
Caldas se tornou, na passagem para o século XX, uma cidade identificada pelas águas? A
este respeito, qual foi o papel da Companhia Thermal para a ascensão de Poços de Caldas
como uma cidade conhecida pelas estações balneárias? Para responder essas indagações,
são considerados trabalhos de memorialistas, anuários estatísticos, jornais da época e
mapas. Essas questões são importantes para que futuras pesquisas aprofundem no assunto
e para ajudar a entender as dinâmicas econômicas locais e regionais na passagem para o
século XX.
Além dessa introdução, o artigo está estruturado em três seções. Na segunda
seção, busca-se analisar aspectos essenciais para o reconhecimento de Poços de Caldas
como cidade de cura. Na terceira seção, são apresentados os dados referentes à
Companhia Thermal. Por ultimo, são feitas considerações finais.

2 O trilho do trem e as estações de Poços de Caldas
As notícias sobre Poços de Caldas se tornaram mais evidentes no início do século
XIX. Segundo a memorialista da cidade, Nilza Botelho Megale (1990), a primeira notícia
a respeito de Poços de Caldas data de 1819, quando o naturalista francês Saint’Hilaire,
vindo de Goiás para a província de São Paulo, declara que as águas do Rio Pardo nasciam
em um bosque situado, mais tarde, na referida cidade. Entretanto, décadas seguintes,
Poços de Caldas se consolida como a cidade das águas. Neste contexto, já se reconhecia
os seus balneários denomiados como Pedro Botelho e Macacos. De acordo com Homero
Benedicto Ottoni (1960), “o número de pessoas que vão a uso dos banhos ultrapassa de
muito a possibilidade das fontes. Na época das estações, em fila desde a madrugada,
aguardam o momento de serem atendidas” (OTTONI, 1960, p. 201). Essa seção se dedica
a analisar momentos importantes na transição para o século XX, período em que a então
vila de Poços de Caldas alcançou o reconhecimento como uma cidade das águas no Sul
de Minas Gerais.
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Na passagem para o século XX, e nos seus anos iniciais, as cidades de águas
localizadas na Europa alcançaram seu auge e proeminência. Estes locais representaram
um palco privilegiado para a ascensão de sociedade profissionais, saberes especializados
que se projetaram em diferentes localidades, entre a Europa e também com ressonância
no Brasil, destacadamente Poços de Caldas. Ressalta-se que, neste período, as cidades das
águas alcançaram seu auge e passaram a ser internacionalmente reconhecidas (MARRAS,
2004; MARRICHI, 2009). Assim, as “cidades termais como Bath, Vichy e Baden-Baden
passaram a ser consideradas modelos de civilidade” [...] (MARRICHI, 2009, p. 3). No
Brasil, entretanto, em fins do século XIX, as cidades de águas atingiram seu
reconhecimento como estâncias balneárias. Neste conjunto de cidades, o sul de Minas
Gerais se destaca locais como Lambari, São Lourenço, Contenda do Rio Verde,
Fervedouro, Pocinhos do Rio Verde, Caxambú, Cambuquira, Campanha, Baependi,
Araxá e Poços de Caldas passaram a receber projetos de remodelação dos seus espaços
urbanos com o “objetivo transformá-las em cidades de cura e, posteriormente, em cidades
balneárias” (MAGALHÂES, 2012, p. 279) 4. Neste sentido, Poços de Caldas representa
um caso interessante, pois, neste período, a cidade atinge proeminência como uma cidade
de cura.
Como mostra o Mapa 2, em 1865, havia apenas a demarcação dos rios que
cortavam a então denominada Águas Virtuosas de Poços de Caldas. Nesse período, o
território ainda pertencia à cidade de Caldas, que mais tarde foi desmembrada em

vários

municípios, como Campestre, Botelhos e Poços de Caldas. Com a Lei Provincial n° 2.085,
de 24 de dezembro de 1874, o centro urbano foi elevado à categoria de distrito, passando
a ser denominado como Nossa Senhora da Saúde das Águas de Caldas5.

4
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político-administrativa própria. Contudo, esse processo ocorreu somente a partir do ano de 1888, que
coincidiu com o penúltimo ano do regime monárquico brasileiro, tornando-se efetivamente uma vila apenas
no período republicano” (p. 17, 2012).
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Mapa 2 – Poços de Caldas em 1865

Fonte: Mourão (1933, p. 7).

De acordo com o Almanaque Sul-Mineiro, 1874, em Poços de Caldas “tudo
quanto havia neste lugar não passava de algumas casinhas de capim” (VEIGA, 1874, p.
370). Ali “[...] ninguém se animava a construir nessa localidade uma só casa. E por isso
nela só se via essas fontes, desde muito conhecida por suas virtudes e pelas curas
milagrosas que tinham operado” (VEIGA, 1874, p. 370). A situação de Poços de Caldas
era a seguinte:
A povoação dos Poços de Caldas já tem 31 casas, 2 sobrados em construção e
06 cabanas cobertas de capim; - é apenas uma povoação esboçada, mas tem de
crescer e muito, já lá estão alinhadas, por ordem do governo, diversas ruas e
praças. Há dois hotéis, com sofríveis acomodações, não sendo por isso preciso,
como em outros tempos, levarem as pessoas que vão usar dos banhos termais
o necessário para a subsistência; além disto há neste povoado algumas casas
comerciais (VEIGA, 1874, p. 370).

Nesse período, em Poços de Caldas, havia 5 fazendeiros considerados mais
importantes, 9 proprietários e 7 comerciantes. Em relação à indústrias e oficinas, haviam
6

.
XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA
ECONÔMICA & 15ª CONFERÊNCIA
INTERNACIONAL DE HISTÓRIA DE EMPRESAS
VARGINHA, 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2021

5 carpinteiros, 1 ferrador, 2 olarias e 1 padeiro, 2 pessoas ligadas à atividade de bilhar e
8 proprietários de terras. O local contava também com 1 engenho de serra.
A edição de 1884 do Almanaque Sul-Mineiro, traz novas informações sobre Poços
de Caldas. Segundo Veiga (1884),
A freguesia não está ainda empossada, não possuindo igreja, que está em
começo de construção, com auxílios de donativos particulares que já excedeu
a 4:000$; conta mais de 100 casas, perfeitamente alinhadas, tratando-se de
edificar outras; tem duas aulas públicas de instrução primária, tendo a de
meninos 50 alunos e a de meninas 19, havendo mais uma aula particular para
sexo feminino com 14 alunas. É pequeno o cemitério do lugar, que é cercado
de madeira, estando situado dentro de um pasto particular (VEIGA, 1884, p.
313)

Em Poços de Caldas, Pedro Sanches de Lemos, um proeminente médico nascido
no Rio de Janeiro se mudou para a cidade em fins do século XIX, onde ele produziu uma
série de trabalhos sobre a situação da cidade. Em 1884, ele lançou o seu primeiro livro As
águas thermaes de Caldas – Província de Minas Geraes, no qual expõe e até defende que
em Poços de Caldas é possível desfrutar de boas fontes, como aquelas localizadas em
Caldas da Rainha, Vichy, Gerezes e Spa 6. Assim, fazia-se necessário construir uma
estrutura balneária, semelhante àquelas observadas em cidades da Europa, como hotéis,
praças, cassinos, restaurantes, assim como vias de acesso à cidade (MAGALHÂES,
2012).
A historiografia sobre o desenvolvimento de cidades aponta que entre os finais do
século XIX e início do XX despontaram no Brasil as cidades termais. Neste período,
reconhece-se que as cidades de águas europeias alcançaram seu auge e se tornaram
exemplares de modelos de cidades termais. De acordo com Stélio Marras (2004) e Jussara
Marrichi (2009), as virtudes medicinais foram sendo traduzidas como sinônimo de
modernidade. Rituais de cura, práticas médicas, deita, higiene, fundamentaram a criação
de cidades. Para Marras (2004), Poços de Caldas se torna reconhecida como uma cidade
de cura no momento em que se experiênciou a sua Belle Époque. Para Marrichi (2009), o
retrato de Poços de Caldas foi projetado sob a inspiração de cidades congêneres
localizadas na Europa. Havia, assim, o entendimento de que a cidade se estrutura a partir
das virtudes das águas. Esse discurso passou a orientar o que deveria ser uma cidade de

6
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cura no Brasil, tendo “como parâmetro as cidades termais europeias e a sociabilidade ao
redor das fontes de cura” (MARRICHI, 2009, p. 26).
Em 1886, foi construído o ramal da Estrada de Ferro Mogiana, que ligou o porto
de Santos a Poços de Caldas. De acordo com Flávio Saes (1981), as ferrovias abriram
novas fronteiras e integraram o comércio das cidades do interior, conectando regiões e
formando redes de comércio e abastecimento. Desse modo, então, a construção da
ferrovia representa o adensamento das redes de comércio com o interior de São Paulo. A
construção do ramal entre São João da Boa Vista e o sul de Minas, nesse sentido, atribuiuse novas configurações para os fluxos comerciais agora atingindo Poços de Caldas.
Assim, novas redes de comércios, produção e escoamento da produção foram
inauguradas7.
Para Saes et al (2010), durante o terceiro quartel do século XIX, as construções
das principais linhas, troncos e ramais ferroviários na região Sudeste seguiram a lógica
produção e de exportação da época do café. Algumas dessas regiões criaram novas
dinâmicas com Rio de Janeiro e São Paulo, o que parece ser o caso de Poços de Caldas.
Nesse sentido, para Silva (2012), a construção do ramal da Mogiana reforçou as ligações
com São Paulo. No Quadro 1, pode-se verificar os principais produtos importados e
exportados no ramal de Caldas8:
Quadro 1 - Movimento de mercadorias na estação de Poços de Caldas, 1895 - 1907
Mercadorias
1895
exportação
Café
1245835
Couros
Fumo
Toucinho
Diversos
208671
Importação
Arroz
434381
Cereais
Açúcar
434381
Sal
430152
diversos
1533803
Fonte: Silva (2012, p. 141)

1896
Ate junho
405431
65197
Até Maio
161683
152141
103736
767227

1899

1900

1907

1797663
11135
3141
1692
-

1630320
12628
2936
10212
-

1920418
13838
30724
5287
-

606953
434074
458147
1176897

5396618
379208
396170
924340

410888
363462
410236
1861889

7

Entre as pesquisas sobre ferrovias no Brasil, pode-se citar trabalhos como os de Saes (1981); Saes,
Consentino, Silva e Gambi (2010); Silva (2012; 2013).
8
As ferrovias foram importantes no que diz respeito a dinamização do comércio e fluxos econômicos,
sobretudo de Minas Gerais com São Paulo e o Rio de Janeiro. A partir de 1874 foram criadas as Estradas
de Ferro Minas Rio Viação Férrea Sapucaí, Estrada de Ferro Muzambinho e Companhia Mogiana de
Estradas de Ferro (SILVA, 2013).
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Com a ferrovia, facilitou-se a chegada de imigrantes. Ainda de acordo com Silva
(2012), ao analisar os relatórios da linha de Caldas da Mogiana, afirma que a receita
proveniente de passageiros representou uma das fontes significados dos recursos
auferidos. Entre 1889 e 1890 chagaram na cidade italianos que buscaram trabalhar nas
fazendas e nos primeiros comércios da cidade. Os escravos, na então Vila de Poços de
Caldas, segundo o sociólogo Stélio Marras (2004), eram minoria em relação às famílias
dos fazendeiros e colonos, evidenciando que o trabalho deles foi sendo aos poucos
substituídos no campo pelos imigrantes italianos, que acompanharam o crescimento da
cultura do café na região (MARRAS, 2004).
Assim, a inauguração do ramal de Caldas é um aspecto importante, pois “viria a
atender a um só tempo o escoamento da produção cafeeira regional, confirmando o lugar
como um entreposto de armazenagem e negócios, e já crescente visitação para cura e
veraneio” (MARRAS, 2004, p. 72). Na ótica do memorialista Mario Seguso (1988),
Poços era uma cidade isolada, porém com a introdução do ramal da Mogiana os circuitos
de comércio aumentaram na cidade.

Com a intensificação destas novas redes de

comércio, disseminaram-se em Poços de Caldas valores como de modernidade,
civilização, facilitava-se o trânsito de ideias - com destaque para as ideias em torno das
estações de cura, que mobilizaram saberes médicos da época-, de pessoas e a
intensificação da urbanização.
Tabela 1 – Número de habitantes em Poços de Caldas em fins do século XIX.
Ano
1890

Homens
961

Mulheres
809

Total
1830

1900

1135

1026

2161

Fonte: Annuário Estatístico de Minas Gerais (1913)

É importante mencionar que o número de habitantes em Poços de Caldas
aumentou. Como se pode verificar na Tabela 1, em 1890, a cidade registrou 1830
habitantes - já em 1900, esse número atinge a marca de 2161 pessoas, ou seja, marcando
uma aumento o número de pessoas na cidade. Profissões como de sapateiros, barbeiros,
alfaiates, sapateiros, pedreiros, marceneiros, carpinteiros, carvoeiros, criadores,
carroceiros, mestres de obras, pedreiros, comerciantes, trabalhadores das pequenas
fábricas, funileiros e medicos passaram a encontrar um local na cidade. Pertenciam a esta
numerosa quantidade de pessoas que viviam em função de atividades ligadas às
9
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necessidades de uma cidade como Poços de Caldas, que se havia estruturado para receber
muitos turistas. Pelo fato de ser um centro termal e turístico com seus vários hotéis,
cassinos, restaurantes, etc. era sempre intensa a procura por pessoas especializadas no
ramo tal como cozinheiros, confeiteiros, camareiros, ‘croupeirs’, músicos que
compunham as várias orquestras que serviam de atração para os hóspedes, e outros
funcionários com incubências diferentes ( ALMANAK LAEMMERT, 1900; SEGUSO, 1988).
Em 1886, o jornal Correio Paulista publicou em suas páginas iniciais as notícias
sobre Poços de Caldas. Eram propagandeados os potenciais da cidade como a estação de
cura no Brasil. As virtudes da cidade eram enfatizadas por meio do clima favorável,
topografia, temperatura e o potencial de cura das águas. De acordo com o periódico, era
certo que “dentro em poucos anos Poços de Caldas será uma esplendida cidade de banhos,
igual a muitas que existem na Europa” (CORREIO PAULISTA, 1886). Observa-se que,
inspiradas nas cidades europeias, consolidava-se assim, uma cidade termal no sul de
Minas. Neste contexto, torna-se essencial visualizarmos um panorama da cidade no que
diz respeito a construção de redes de hotelaria e o papel exercido por empresas que
exploravam as águas.
Verificando as transformações em Poços de Caldas, o médico Pedro Sanches
Lemos afirma que os estabelecimentos balneários “e aquela linha férrea são os dois
principais melhoramento realizados nessa localidade” (LEMOS, 1890, p. 18). Nesse
contexto, foram dotados serviços para a execução de hábitos de cura em Poços de Caldas,
que se expressaram em construções, jardins, redes de encanamento, esgoto, mercado
municipal, serviços de hospedagem e hotelaria. Na Tabela 2 são mencionados os hotéis
construídos em Poços de Caldas em 1896.
Tabela 2 - Hotéis e casas de habitação em Poços de Caldas 1896
Hotel da Empreza
Hotel do Globo
Grande Hotel do Sul
Hotel Solferini
Hotel Central
Hotel São Paulo
Rio Hotel da Estrella
Hotel da Aurora
Restaurante da Itália
Restaurante Garibalti
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Hotel do Emygidio
Hotel dos Banhistas
Cassino
Restaurante de Roma
Hotel dos Macacos
Fonte: Revista do Arquivo Público Mineiro (1896, p. 207).

Em Poços de Caldas, diferentes empresas já haviam sido formadas na cidade
desde o final do século XIX no intuito de gerir as estâncias. Entretanto, tais empresas
passaram por dificuldades para se manterem, sobretudo a partir de embates com poderes
políticos. A primeira delas, a Empresa Balneária, dirigida pelo já citado médico Pedro
Sanches Lemos, com contrato assinado em 1881. Porém, um pouco mais tarde, após
muitas controvérsias com a Câmara Municipal, a empresa foi desfeita. Em 1896, for a
firmado o novo contrato com o mesmo Pedro Sanches Lemos, contando com a sociedade
de Antonio de Pádua Assis Rezende, Gabriel Oliveira Santos e seu irmão Marçal José dos
Santos, organizaram a firma Rezende, Santos e Cia. Em 1990, Pádua Rezende retira-se
da sociedade, formando a empresa Lemos e Santos (OTTONI, 1960; MEGALE, 1990).
No ano de 1902, o médico Pedro Sanches Lemos partiu para a Europa. Esta
viagem tinha como propósito: representar uma excursão científica através de balneários.
Com a ajuda de Campos Salles e Rodrigues Alves, assim como de Olavo Billac, o médico
foi apresentado a toda Legação Brasileira em Paris. A excursão apresentou a animosidade
por parte de brasileiro, sendo, nesse sentido, retratada nas páginas de jornais. Após oitenta
e oito dias percorrendo a Europa, e passando por cidades da Franças, Alemanha, Itália e
Suíça, Pedro Sanches encarregou-se de registrar as características das estâncias, mais
tarde estes foram reunidos e publicados como “Notas de Viagens” (1903). Nesta obra,
foram registrados os preços dos serviços, as formas de administração e os rendimentos
atingidos pelas estâncias visitadas. Assim, Pedro Sanches se encarregou – como o
mencionado –, de difundir a imagem das cidades das águas em Poços de Caldas. Então,
urgia-se construir uma estrutura balneária na cidade, que pudesse se equiparar aquelas
das cidades europeias. É sob este sentido que em 1906 foi constituída a Companhia
Thermal.
3 Quem constrói essa estadia? A atuação da Companhia Thermal de Poços de
Caldas (1906-1912)
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Constituída em 11 de Maio de 1906, a Companhia Thermal de Poços de Caldas
possuía como seu principal objetivo explorar as águas e fontes medicinais da cidade. É
neste sentido que devemos observar suas relações com a criação de uma cidade de cura,
sem, contudo, deixar de considerer que a projeção e construção das estações se inpiravam
em seus congêneres localizadas na Europa
A diretoria da Companhia Thermal era composta por Gabriel Dias da Silva, Julio
Michelli e Nicolao Pugliese Carbone. De acordo com o Relatório da Prefeitura
apresentado em 1907, os objetivos da Companhia não se restringiam “de simples
melhoramentos nos estabelecimentos balneários, mas de um plano completo e grandioso
para a formação de uma estação balnearia com todos os seus requisitos” (POÇOS DE
CALDAS, 1907, p. 49-50).

Assim, um contrato com a Companhia foi firmado na Junta

Comercial de São Paulo, no livro do Registro Geral de Hypotecas da comarca de Caldas.
O contrato reconhecia que a Companhia tem em seus domínios o “Monopólio – ou
exploração privilegiada”, dos seguintes recursos:
a) de todas as aguas, da villa e municipio de Poços de Caldas, de
qualquer temperatura e composição chimica, actuaes e que se descobrirem
durante os 70 annos do seo contracto, quer para uso local, quer para
exportação;
b) dos serviços dos abastecimentos de aguas, rede de exgotos e
telephones, no municipio; garantido o pagamento das taxas provenientes dos
serviços de água e exgotos pela Prefeitura Municipal, «obrigada a cobrar
executivamente dos devedores remissos»;
c) de «jogos lícitos e tolerados», a quaesquer casas ou empresas
congeneres, desde que se inaugure o Casino;
d) dos estabelecimentos balneários, de aguas de «qualquer
temperatura e composição chimica», e sem monopólio ou privilegio',
e) e dos hotéis e theatros: Tudo de accordo com os contractos de 21
de abril de 1906, novado em 18 de agosto de 1908, com o governo do Estado
de Minas Geraes, e nos quaes, além dos privilégios e monopólios já referidos,
se estipulou em favor da Companhia Thermal de Poços de Caldas: .
f) a absoluta isenção de impostos estadoaes e municipaes de qualquer
especie e natureza:
g) a intervenção do governo de Minas Geraes, junto ao governo
federal, para obter isenção de impostos federaes; e,
h) o direito de «desapropriação, por utililidade publica», de tudo
quanto for preciso á Companhia para a execução das concessões (SENNA,
1913, p. 666).

Com a consolidação da Companhia Thermal, logo seus resultados podem ser
vistos no que concerne aos numerous atingidos pelos serviços ofertado. No Quadro 3, são
registrados o número de banhos em 1906:
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Quadro 3 – Número de Banhos em 1906
Meses

BOTELHO
1ª
2ª

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

MACACOS
1ª
2ª

Grátis

488
257
10
71
258
845
325
40
81
226
2383
1368
601
706
402
1223
1448
761
764
644
747
516
83
290
499
282
365
39
83
203
231
364
36
219
417
611
1080
119
443
517
1822
2263
130
757
957
1835
2250
135
510
950
667
817
54
291
679
356
594
40
150
463
11490
11647
2048
4365
6215
Fonte: Relatório apresentado ao Governo de Minas (1907, p. 59).

Duchas

Inalações

Renda

0
19
115
106
27
267

14
0
0
0
0
14

1:453$000
2:837$500
10:050$000
8:793$500
2:600$500
1:357$000
1:294$000
2:970$000
7:719$000
5:939$000
2:372$000
1:433$000
48:818$500

Em 1908 foi assinado um contrato entre membros da Companhia Thermal com o
governo do Estado de Minas Gerais. Ainda, foram reconhecidos os “direitos de explorção
de águas sob quaisquer temperature ou composições químicas, quer para uso local, quer
para exportação” (OTTONI, 1960, p. 209). Assim como também ter direitos sob os
rendimentos do Cassinos e jogos, a exploração do serviço de esgoto e telefônico. Neste
novo contrato, os banhos passaram a ser cobrados nos seguintes preços:
Tabela 3 – Preços dos banhos depois do contrato de 1908

Modalidade

Preços

Classe de luxo

2$500

1ª Classe

2$000

2ª classe

1$000

Ducha

2$000

Banho a vapor

3$000

Fonte: Ottoni (1960, p. 209).

Para a formação de seu capital, contudo, a Companhia lança mão de um
empréstimo de 3000 contos de réis, sendo obrigada a pagar em 30000 obrigações ao valor
de 100$000 cada uma, com juros de 8% ao ano, pagos semestralmente. A Companhia já
havia realizado empréstimos nas praças do Rio de Janeiro e São Paulo. Como garantia
14
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aos empréstimos com o governo de Minas Gerais, reconhece no contrato firmado com o
Estado a hipotecas de todos os seus bens. De acordo com o Annuario de Minas Gerais
(1913), a distribuição entre ativos e passivos da Companhia Thermal foram divididos da
seguinte forma:
Gráfico 1 – Ativo e Passivo da Companhia Thermal

Fonte: Senna, 1913.

No Grafico 1, indica-se o ativo da empresa correspondia à 6252:331$668 e o
passivo era da ordem de 2429:223$420, em preços correntes. Como se pode observar no
gráfico acima, a situação da empresa indica que seu ativo é maior do que o passivo. Nesse
sentido, verifica-se uma situação financeira na qual a Empresa Thermal auferiu lucros em
1908.
Como a concessão do contrato de 1908, a Companhia Thermal tem como posse
vários bens. Grande Hotel, contando com 85 quartos, um salão de música, um salão de
jogos, adegas, cozinha e 14 instalações sanitárias. O estabelecimento termal Pedro
Botelho, ligado ao Grande Hotel por uma vidraça, constituído por 57 equipamentos de
banhos, sendo 26 de primeira classe e 31 de segunda. O estabelecimento dos Macacos,
constituídos de 26 quartos de banho de primeira e segunda classe. Recreio ou Cassino dos
Banhistas, no qual havia as instalações de bilhar - jogos permitidos pelo Governo do
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Estado de Minas – sendo possível se praticar entre as atividades de roleta, o bacarat,
pôquer, xadrez, dentre outras atividades. A Casa Junqueira, uma surcusal do Hotel
Empresa. O Pavilhão Barda Caixa D’água, constituída em meio às montanhas, na qual
era possível entrar em contato com um bosque e água pura.
Neste sentido, ao dotar a cidade com um aparato necessário para a cura de pessoas,
a Companhia Thermal colaborou para o desenvolvimento de uma cidade uma cura no Sul
de Minas Gerais, cuja expressão se deu em um contexto de exploração econômica de
Poços de Caldas. Convergia-se assim, um saber médico das estações com a construção de
hotéis, pousadas, cassinos e as estações balneárias. Essa força econômica da cidade era
nutrida pelos discursos sobre a modernização da cidade (MARRICHI, 2009).
Dentre as atividades desenvolvidas pela Companhia Thermal, buscamos ressaltar
o papel das vendas de águas engarrafadas. No ano de 1905, com a descoberta da fonte 15
de Novembro, não demorou muito para que fosse construído um aparato para a
canalização da água desta fonte, cujo direito a exploração era reconhecido pelo contrato
assinado no ano seguinte. Depois de capitada a uma distância de 4300 metros, a água era
engarrafada e distribuída. Notabilizada por médicos residentes na cidade devido às “suas
admiráveis propriedades terapêuticas” (SENNA, 1913, p, 689), e reforçados por uma
propaganda veiculada nos jornais, possibilitou-se a fabricação da denominada “Água de
Caldas”. O seu uso era recomendado contra a má digestão, diabetes e moléstias
estomacais. Segundo o relatório produzido pela Prefeita de Poços de Caldas (1907), essa
fonte possuía virtudes, como, por exemplo, parecida com “as celebres águas de
Contrexeville”, cidade localizada na França (POÇOS DE CALDAS, 1907, p. 41).
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Figura 1 – Propaganda Águas Sulforosa de Poços de Caldas (1910)

Fonte: Almanaque Henault (1910, p. 1347).

As propagandas veiculadas nos jornais confirmam os feitos atingidos pela
Companhia Thermal. Agora as virtudes das águas de Poços de Caldas podiam ser
comercializadas ao custo de 300 réis em Poços de Caldas ou vendidos a 6$000 fora da
cidade poços-caldense - preços de 1908. Como se pode verificar na Figura 1, exaltava-se
as propriedades inerentes às “Água de Caldas”, sendo a única água alcalina
comercializada no Brasil possível de se comparar com as águas vendidas na França. De
acordo com o relatório produzido pela Prefeitura de Poços de Caldas, entre julho e
dezembro de 1908, foram distribuídas 35244 garrafas, sendo comercializadas na própria
cidade 3612 unidades e exportadas para outras localidades 31632 garrafas, colaborando
com a situação financeira da Companhia Thermal.
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Figura 2 – Propaganda Companhia Thermal

Fonte: Correio da Manhã (1908, p. 6).

Figura 3 – Propaganda Água de Caldas

Fonte: O Commercio de São Paulo (1907, p. 7).
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Gráfico 2 – Situação Financeira da Companhia Thermal

Fonte: Senna, 1913.

Analisando o Gráfico 2, percebe-se que a Companhia Thermal obteve
rendimentos positivos entre 1906 e 1909. No ano de 1906, para os quatro meses
considerados, o lucro da Companhia foi de 45:000$000. Em 1907, seus lucros mais do
que dobraram, atingindo então a marca de 134:550$00. No ano de 1908, a empresa auferiu
lucros de 188:001$000. Em fins do ano de 1909, o lucro foi de 243:535$00. Os dados são
escassos, portanto futuras pesquisas são necessárias para aferir mais dados sobre a
situação financeira da Companhia Thermal e seu impacto na cidade de Poços de Caldas.
Considerações finais
A historiografia sobre o Sul de Minas demonstra que nesse período houve o
aumento do número de cidades na região, sendo essa região um elemento do denominado
“mosaico mineiro”. Nesse sentido, Poços de Caldas ficou conhecida como cidade das
águas: por lá se formou uma cidade com o aspecto termal, que se compara, ou que se
buscou se comparar, aos seus congêneres localizados na Europa. Desde fins do século
XIX, momento que marca a sua evolução de vila para cidade, em Poços de Caldas, com
a introdução da ferrovia Mogiana, ensejou-se novos fluxos de comércio - sobretudo com
o café -, de pessoas e ideias. Na evolução desta cidade, então, constata-se que esta foi
construída como essa estância de cura, contando com o trabalho de médicos, engenheiros,
elite local, destacadamente, formada por políticos e empresários ligados aos setores de
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turismo. Neste sentido, a cidade se firmou como uma estância de cura reconhecida tanto
na região como também em outras localidades.
Ao se firmar como uma estância de cura, destaca-se a atuação de empresas e,
principalmente, o contrato com a Companhia Termal. Uma vez constituída essa empresa,
em suas atribuições estavam a construção de um hotel, o monopólio na concessão do
espaço, a construção do teatro, a exploração das fontes termais e jogos. Assim, constatou se que as atividades da empresa operaram com lucros, ao aumentar o número de banhos
no período e também com a venda das águas de cura engarrafadas.
Esta pesquisa levou em consideração ideias contidas em livros de memorialistas,
anuários, alamaques e artigos de jornal. Entretanto, os dados aqui analisados possuem
limites. Acrescenta-se, ainda, que a pandemia da COVID-19 foi um fator limitante para
pesquisa em acervo. Assim, são necessários outros estudos para entender as dinâmicas
econômicas em Poços de Caldas, visto o destaque atingido pela cidade e o papel das
empresas termais.
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