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Resumo 
Dentro do contexto histórico e do crescimento das atividades econômicas no sudoeste mineiro, 
especialmente da produção de café, realizou-se uma análise do crédito obtido pelos 
proprietários, a partir de hipotecas, entre os anos de 1890 e 1914, considerando bens e valores 
negociados, condições de financiamento (juros e prazos) , o perfil dos credores e dos devedores, 
bem como os possíveis impactos na economia regional. 
 
Palavras-chaves: sudoeste mineiro, café, hipoteca, história econômica mineira. 
 
 
Abstract 
In the historical context of the growth of economic activities in southwestern Minas Gerais, 
especially coffee production, the analysis of the credit obtained by the owners - mortgages - was 
made between the years of 1890 and 1914, considering properties and negotiated values, 
financing conditions and the profile of creditors and debtors and the impacts on the regional 
economy. 
 
Keywords: southwest Minas Gerais, coffee, mortgage, Minas Gerais economic history. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Resultados parciais de uma pesquisa sobre o crédito hipotecário no sudoeste mineiro, entre os anos de 
1890 e 1914, realizada com financiamento da FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo número do processo 
2 Professores da FEA-RP – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto – 
USP – Universidade de São Paulo. 
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Introdução 

 

 O objetivo deste trabalho consiste em analisar o crédito no sudoeste mineiro, a 

partir de hipotecas de seis municípios da região (São Sebastião do Paraíso, Monte Santo 

de Minas, Guaranésia, Guaxupé, Muzambinho e Cabo Verde), entre os anos de 1890 e 

1914.3 A investigação será pautada pelos valores negociados, terras e cafezais 

hipotecados, pelas condições de financiamento (prazos e juros), pela caracterização do 

perfil dos credores e dos devedores. Por fim, a partir dos imóveis dados em garantia 

revelar as principais atividades produtivas que demandavam crédito via hipoteca. 

 A historiografia tem verificadoa importância do crédito para o desenvolvimento 

da cafeicultura brasileira. (Sweigart, 1980; Saes, 1986; Fragoso, Florentino, 2001; 

Hanley, 2005; Pires, 2004, 2009, 2011, 2014). Além dos recursos humanos e materiais 

disponíveis em outras culturas e atividades que puderam ser mobilizados para o café, 

diversas formas de financiamento foram utilizadas para dinamizar a expansão cafeeira. 

Grandes negociantes, capitalistas, comissários, bancos e casas bancárias e exportadoras 

assumiram papel relevante no financiamento dos cafeicultores. De outro lado, diversos 

instrumentos facilitaram a oferta de crédito, seja com documentos escritos ou não, como 

baseados na palavra dada. Entre os escritos, as dívidas públicas e com garantidas 

tornaram-se mais seguras para os credores, como penhores e hipotecas.As formas de 

financiamento variaram de acordo com o espaço e o tempo do avanço do café. 

 A cafeicultura avançou na segunda metade do século XIX para novas áreas no 

Sul de Minas e Oeste de São Paulo. As fronteiras de avanço do café uniram-se em 

determinadaslocais. As ferrovias beneficiaram-se dessa expansão e contribuíram para o 

avanço, como a Companhia Mogiana. Essas duas áreas tornaram-se grandes produtoras 

de café no início XX.Tanto que a área cultivada em café no sudoeste mineiro, em 1920, 

correspondia a 10,35% da área cafeeira do Estado de Minas Gerais, com mais de 50 

milhões de pés, com produção de quase 27 mil toneladas. O número de pés e a produção 

também correspondiam a aproximadamente a um décimo do total do estado. (Censo 

Agrícola de 1920).Tamanha estrutura produtiva foi montada ao longo do tempo e 

contou com o apoio constante do crédito. As hipotecas nos permitem vislumbrar uma 

parte do processo de consolidação do parque cafeeiro dessa região.  

                                                           
3 Os dados foram coletados nos cartórios de registro de imóveis das seguintes cidades para os respectivos 
períodos: Cabo Verde (1890-1914),Muzambinho (incluía Guaxupé e Guaranésia, 1890-1914), São 
Sebastião do Paraíso (1890-1914) e Monte Santo de Minas (1903-1914). 
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 Para a cafeicultura paulista, a historiografia já discutiu de forma significativa o 

crédito hipotecário, especialmente por Fontanari (2011, 2012, 2015), Tosi e Teodoro 

(2005, 2007) e Marcondes (2014). Ainda que não exista para o Sul de Minas um 

conjunto expressivo de trabalhos para a cafeicultura, já há alguns estudos que se 

destacaram, como veremos adiante. Contudo, com relação ao crédito ainda não há 

trabalhos específicos para a região do sudoeste mineiro o que induz a esta investigação. 

 

 

Crédito e hipoteca 

 

 Na segunda metade do século XIX, uma série de reformas institucionais 

produziu uma modernização conservadora, sem contestar a escravidão e dificultar o 

acesso à terra. Dentre estas mudanças, houve um novo Código Comercial (1850), 

legislação de Terras (1850) e reforma hipotecária (1846 e 1864). 4A primeira legislação 

facilitou a execução dos contratos e a constituição de sociedades acionárias, como 

bancos. A partir dessa época, cresceu a negociação de títulos públicos e privados e 

ações, até mesmo em bolsa de Valores.Apesar de estipular um mínimo de capital 

subscrito para emitir ações, a Lei dos Entraves de 1860 reforçou a responsabilidade 

limitada e requereu a publicação de balanços.5A Lei de Terras procurou acelerar a 

valorização das propriedades, restringindo o acesso às terras devolutas e regularizando 

posses mansas e pacíficas. No âmbito das relações creditícias, a fim de aumentar a 

publicidade das hipotecas realizadas estabeleceu-se o registro delas a partir de 1846. 

Posteriormente, melhorou-se o registro e a especificação das condições dos 

empréstimos e do colateral em 1864. Vários ativos foram considerados como garantias 

das hipotecas nesse momento: imóveis, benfeitorias e semoventes. Por fim, os bancos 

hipotecários poderiam lançar letras no mercado para captar recursos para financiar seus 

empréstimos. Estas melhorias incentivaram a expansão do mercado de crédito. 

 Apesar das inovações, os bancos de crédito real somente começaram a atuar 

dessa forma a partir da década de 1880.6 De outro lado, outros agentes bancários ou não 

(como os capitalistas) atuaram nesse mercado. Thiago Gambi (2012) demonstrou a 

existência de diversas casas bancárias e bancos atuantes na região do Sul de Minas no 

                                                           
4 Lei 556 de 25 Junho de 1850, Lei 601 de 18 Setembro de 1850, Decreto 482 de 17 de Novembro de 
1846 e Lei 1.237 de 24 Setembro de 1864. 
5 Lei 1.083 de 22 de Agosto de 1860. Ver: Musacchio, 2009B. 
6 Decreto 2.687 de 6 de Novembro de 1875 e Lei 3.150 de 4 de Novembro de 1882. 
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início do século XX. Tal fato salienta a importância do crédito para o desenvolvimento 

e acumulação cafeeiro, não apenas em São Paulo bem como em Minas Gerais. 

Os livros de inscrição do registro geral de hipotecas são fontes muito 

importantes para o entendimento das relações de crédito na segunda metade do século 

XIX e primeira do século XX. O registro da hipoteca ocorre no município do imóvel, 

independente do credor ou devedor serem de fora dele. As informações existentes em 

cada um dos registros são as seguintes: número da hipoteca; data; nome, atividade e 

origem do credor; nome, atividade e origem do devedor; valor da hipoteca; prazo; taxa 

de juros; descrição sucinta do imóvel dado em garantia. A numeração e a data do 

registro definem a preferência de pagamento das hipotecas de um mesmo imóvel. O 

conhecimento dos credores é importante para analisar os fornecedores de 

financiamentos, sendo pessoa física ou jurídica residente ou não no município. Os 

valores e as condições dos empréstimos permitem avaliar o volume de crédito do 

município e em que taxas e prazos, que devem variar de acordo com os tipos de 

credores e devedores e suas garantias, bem como as conjunturas econômicas e 

financeiras da época. O colateral possibilita conhecer a atividade econômica 

desenvolvida pelo devedor, se rural ou urbana, cafeeira ou não. Muitas vezes há 

especificação da área do imóvel e do número de pés de café. 

 

 

Café em Minas e o Sudoeste 

 

 No início do século XX, o café adentrou a província de Minas Gerais pela zona 

da Mata mais próxima ao Rio de Janeiro, ainda no vale do Paraíba. A partir dessa 

região, a preciosa rubiácea avançou, mais ao norte, para os vales dos rios Doce e 

Mucuri. Para o Sul de Minas,o roteiro do café recebeu a influência tanto da Zona da 

Mata que se expandiu para essa região quanto do avanço da cafeicultura paulista, como 

demonstraram Saes e Castilho: 

Não há consenso sobre por onde se deu a chegada do café no Sul de 
Minas: se foi uma extensão das plantações que avançavam pela 
fronteira de Minas Gerais com São Paulo, seguindo o traçado aberto 
pela Cia. Mogiana de Estada de Ferro ou se era resultado da crise dos 
cafeicultores da Zona da Mata que avançavam em busca de novas 
terras. Independente dos vetores que promoveram a introdução da 
cultura, a verdade é que seria somente na década de 1880 que a 
produção na região passaria a apresentar alguma expressão nas 
exportações totais da Província. (Saes; Castilho, 2013, p.330). 
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 Apesar de ser plantado em pequena escala desde meadosdo século XIX no Sul 

de Minas, o café ganhou destaque no último quartel do século XIX, pois as atividades 

direcionadas para o abastecimento eram mais representativas nessa época. Nessa região, 

as cidades mais ao Sudoeste do estado assumiram papel importante na expansão da 

oferta dessa mercadoria. (Lobato,2014). Os seis municípios selecionados para o estudo 

nessa pesquisa estiveram no centro dessa expansão. De acordo com Saes e Castilho 

(2014), os municípios. Monte Santo e São Sebastião do Paraíso detinham juntos pouco 

mais de 30 milhões de pés de café, representando as duas principais produtoras do Sul 

de Minas. Ao adicionarmos os municípios vizinhos de Guaranésia, Guaxupé, 

Muzambinho e Cabo Verde, resultava em um total de mais de 50 milhões de pés de café 

na região.7 

 A primeira localidade de alguma expressão no sudoeste mineiro foi São Carlos 

do Jacuí (atual Jacuí), tornando-se Vila em 1824 e depois em Cidade em 1869. Os 

municípios em estudo desmembraram-se de Jacuí dentro do contexto de ampliação das 

atividades econômicas baseadas principalmente na pecuária e na produção de alimentos, 

implementadas na então Comarca do Rio das Mortes, visando o abastecimento o 

abastecimento interno do centro-sul da Colônia e depois Império Brasileiro. (Lenharo, 

1979; Martins, 1983; Slenes, 1985). No decorrer do século XIX, concomitante à 

dinamização econômica, desencadeou-se o crescimento populacional fazendo surgir 

povoados prósperos que se destacaram do Termo original tornando-se municípios 

autônomos, notadamente após o incremento da cafeicultura, nas décadas finais desta 

centúria. Emanciparam-se de Jacuí (São Carlos de Jacuí): Monte Santos (de Minas), 

Guaranésia e São Sebastião do Paraíso. Por outro lado, Muzambinho foi parte 

desmembrada de Cabo Verde. De forma mais tardia Guaxupé, antes pertencente a São 

Sebastião do Paraíso passou a ser posteriormente distrito de Muzambinho, até se tornar 

município autônomo em 1911. O Quadro abaixo sintetiza os desmembramentos dos 

municípios desta região. 

 

 
 

Quadro 1 - Subdivisão dos municípios – Sudoeste – Minas Gerais (séc. XIX-XX) 

  Monte Santo (de Minas) (1892) 

                                                           
7 Censo Agropecuário de 1920. 
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Jacuí (São Carlos do Jacuí)  Guaranésia (1901) 

  São Sebastião do Paraíso (1873) 

 
Cabo Verde  Muzambinho (1880) 

 
São Sebastião do Paraíso   

  Guaxupé (1911) 

Muzambinho   

 

Fonte: Brasil (1913). 

 

 Trabalhos acadêmicos procuram resgatar a história do Sul de Minas que até o 

início do século XIX compreendia toda a Comarca do Rio das Mortes, e 

consequentemente abarcava a região do sudoeste mineiro demarcada neste estudo. 

(Diniz, Batella, 2005; Araújo, 2008; Andrade, 2005; Malaquias, 2010; Bergad, 2004; 

Castilho, 2011; Libby, 1988; Corrêa do Lago, 2014; Monteiro, 1994).Sobre as décadas 

finais do século XIX, as pesquisas passam a priorizar a questão da cafeicultura. A 

produção da rubiácea começou em passos lentos nos municípios aqui tratados, sempre 

ao lado das atividades já tradicionais como a pecuária e a produção de cereais. 

(Silva,2011; Nascimento,2008; Fiocca,1999; Santos,1968; Bretas, 1940; Ferreira, 1973; 

Novelli, 1978). Antes da chegada do ramal ferroviário o pequeno excedente do café 

produzido era transportado em carros de boi até as estações ferroviárias da Companhia 

Mogiana do lado paulista. (Oliveira; Grinberg (2007). Segundo Castilho, a cafeicultura 

comercial e de maior vulto teria iniciado em 1875 na então Freguesia de Dores do 

Guaxupé, quando proprietários rurais estabeleceram contratos de trabalho de cunho 

mais moderno visando o plantio das lavouras de café. “Pois, foi neste momento, que 

pela primeira vez, os produtores locais fecharam contratos detalhados sobre o sistema 

em que as lavouras deveriam ser formadas, assim como as obrigações, os direitos e os 

valores de pagamento ajustados com os trabalhadores”(Castilho, 2011, p.33-34), a 

exemplo do que acontecia no modelo paulista, conforme demonstra Faleiros (2008). 

 A população dos municípios em questão teve sua evolução considerável 

paralelamente ao crescimento das atividades econômicas. Em 1872 contavam-se 32.034 

pessoas, somando-se todas as freguesias da região8, o que correspondia a 1,60% da 

população total de Minas Gerais. (Censo 1872). Posteriormente, em 1920 a população 

dos municípios saltou para 163.353 pessoas, perfazendo 2,80% do Estado. (Censo 

1920). 
                                                           
8 Não há dados para a Freguesia de Jacuí, que pertencia nesta época a São Sebastião do Paraíso. 
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 Em 1890, as condições pareciam ser bastante favoráveis ao crescimento da 

cafeicultura no sudoeste mineiro. Terras férteis em grande quantidade com valores 

inferiores ao lado paulista, mão de obra disponível, preços convidativos, além a criação 

do ramal da Companhia Mogiana que saía de Casa Branca no Estado de São Paulo e 

passava a servir a região, inclusive estabelecendo o entroncamento com a Companhia 

Sul Mineira em 1904 (Oliveira, Grinberg, 2007). 

 Em especial para São Sebastião do Paraíso,Saes e Castilho salientam a transição 

de uma economia antes voltada para o abastecimento interno para uma eminentemente 

cafeeira: 

a década de 1920 também marcou, definitivamente, a consolidação de 
um novo padrão de atividade econômica no Sul de Minas. Após mais 
de uma geração da introdução e disseminação da agricultura cafeeira 
na região, algumas cidades passaram a se identificar e demonstrar sua 
vocação como municípios fundamentalmente cafeeiros. Esse foi o 
caso de São Sebastião do Paraíso que, beneficiado pela expansão da 
estrada de ferro Mogiana para a região (…). (Saes, Castilho, 2014, 
p.68). 
 

 O novo contexto dinamizou as relações econômicas entre produtores locais, 

trabalhadores, imigrantes e comerciantes, e pode ser assim parcialmente sintetizado: 

(...) em alguns casos eram apenas famílias de agricultores em busca de 
novas terras. Em outros, eram famílias de proprietários de casas 
comissárias ou casas bancárias. Como as terras eram baratas alguns 
imigrantes italianos que trabalharam originalmente como colonos, 
depois de guardarem algum capital e recorrerem ainda a parentes, 
conseguiram se tornar proprietários. Outros fazendeiros começaram 
como tropeiros ou carroceiros, transportando sacas de café em lombo 
de burros. Posteriormente, investiram em terras, transformaram-se em 
produtores, mas alguns não deixaram de comercializar, justamente 
para financiar a própria atividade agrícola. Da mesma forma, 
funcionários de casa comissárias encarregados de comprar o café 
diretamente dos fazendeiros, poupavam e investiam em terras e se 
tornavam produtores. (Filleto, Alencar, 2001). 
 

 Diante do exposto, na transição do século XIX para o XIX, o avanço da 

cafeicultura foi notável na região do sudoeste mineiro. Conforme os dados do Censo 

Agrícola de 1920, nos seis municípios em questão havia um total de 1.636 

estabelecimentos em que se cultivava o café. Isso resultou em uma produção de 

26.961,7 toneladas. De forma detalhada o município de São Sebastião do Paraíso, tinha 

370 propriedades com14.739.633 pés de café cultivados em 19.653 hectares, que 

produziram 8.039,8 toneladas; Monte Santo com 387 estabelecimentos com 16.252.866 

pés em 21.670 hectares, que produziram 8.865 toneladas; Guaranésia com 7.510.800 

pés em 10.014 hectares, que produziam 3.726,0 toneladas; Guaxupé com 5.309.333 pés 
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cultivados em 7.079 hectares, produzindo 2.896,0 pés; Muzambinho com 4.037.733 pés 

cultivados em 5.384 hectares, produzindo 2.202,4 hectares; e, Cabo Verde com 

2.669.983 pés em 3.560 hectares, que produziram 1.232,3 toneladas. 

 Em contrapartida, fica evidente que a produção de alimentos e a pecuária não 

foram relegados nos municípios ora tratados, pois, no mesmo ano de 1920, produziram 

ao todo 6.030,8 toneladas de arroz, 40.147,3 toneladas de milho, 6.296,70 toneladas de 

feijão. Tal produção correspondia em torno de 3,0% do estado de Minas Gerais. Foram 

contatas 111.134 cabeças de gado bovino, 23.145 equinos e muares, e 145.476 

suínos.Sendo que destas 35.771 (32,18%) dos estavam no município de São Sebastião 

do Paraíso, e 26,5% dos suínos eram criados em Muzambinho.9Os números 

demonstram a considerável diversidade da economia rural na região em estudo, 

impactada também pelo crédito. 

 Portanto, percebe-se na historiografia a preocupação em demonstrar os passos da 

ocupação efetiva e o consequente crescimento das atividades econômicas do sudoeste 

mineiro, bem como seus vínculos com outras regiões. No entanto, cabem novas 

pesquisas que levem em consideração a relevância do crédito hipotecário e seus 

impactos sobre a cafeicultura, visando elucidar formas de investimentos que vão além 

de fatores conhecidos como o contexto favorável e da disponibilidade de terras e braços 

que induziram ao crescimento econômico regional. 

 

 

As hipotecas, o crédito e as atividades econômicas 

 

Ao consultarmos as hipotecas do período de 1890 a 1914, relativas ao sudoeste 

mineiro, verificamos um conjunto significativo de transações, totalizando 928 

hipotecas.10 Esses financiamentos atingiram 11 mil contos de réis e abarcaram pouco 

mais de 19,5 mil alqueires de terras e 4,6 milhões de pés de café, como pode ser 

observado na Tabela 1 abaixo.11 As condições médias dos empréstimos foram de uma 

taxa de juros de 12,7% e prazo de 28 meses. 

 

Tabela 1 - Hipotecas 
                                                           
9Censo Agrícola de 1920. 
10 Não consideramos as hipotecas da Companhia Mogiana de Estrada de Ferro, pois se trata de um grande 
empréstimo para financiar o conjunto da companhia, no total de 2,5 milhões de libras em 1912. 
11 Devemos salientar que há casos de uma mesma propriedade sendo hipotecada mais de uma vez. O caso 
de maior frequência foi três vezes. 
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Número, valor, prazo e juros médios, número de pés e área em alqueires 
(Sudoeste MG - 1890-1914) 

 

  NúmeroValor total    Prazo    Juros     Área 
      em meses       %    em 
Localização     contos de réis  meses  ao ano    alqueires 
Urbano                       332           1.096         18,4        13,8                  - 
Rural              595         9.947         32,4        13,1     19.446 
 
Total  927  11.043  27,1         13,3     19.446 
 
Fontes: Livros de Inscrições Especiais de Registro Hipotecário. 
Obs: Havia dois casos sem informação da propriedade, totalizando dois contos de réis. 
 

 Quando dividimos o espaço das garantias dadas para os financiamentos entre 

rural e urbano, notamos que a grande maioria das negociações era relacionada às 

atividades agropastoris. A preeminência rural ocorria tanto em número (64,2% do total) 

como principalmente em valor (90,1%). No urbano, a grande maioria dos imóveis foi de 

casas de morada, mas ainda havia alguns cômodos de negócios, oficinas, armazéns e 

maquinas de beneficiar café e arroz.12 

 Para 51,2% dos imóveis rurais dados em garantia consta a informação do 

tamanho da propriedade. Como esperado, a área desses imóveis correlacionou-se 

significativamente com o valor das hipotecas (0,59). Em geral, os maiores proprietários 

obtinham empréstimos mais avultados. De outro lado, podemos analisar em maior 

profundidade as hipotecas rurais, de acordo com a atividade econômica. Num primeiro 

recorte, utilizamos a presença de cafezais ou pés de café, como apresentado na Tabela 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2 - Hipotecas rurais segundo a presença de café: 
Número, valor, prazo e juros médios, número de pés e área em alqueires 

(Sudoeste MG - 1890-1914) 
 

  NúmeroValor total   Prazo     Juros        Cafezais      Área 
Cafezal ou não    contos de réis  meses ao ano         pés        alqueires 

                                                           
12 As máquinas de beneficiamento encontravam-se tanto na cidade como no meio rural. Um exemplo de 
alcance do financiamento urbano pode ser observado no caso do cinema de Guaranésia, que foi 
hipotecado em 1912. 
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Tem cafezal               379     6.019   34,9        12,9  4.599.013      17.248 
Sem cafezal               123     1.603      24,6        13,6          -                 2.198 
 
Total    502   7.622 32,4   13,1 4.599.013 19.446 
 
Fontes: Livros de Inscrições Especiais de Registro Hipotecário.  
Obs: Ter cafezal não impossibilita outras atividades agrícolas, que devem estar presentes nas 
propriedades sem cafezal. Existiam 93 casos de hipotecas rurais sem juros, prazo ou descrição do imóvel. 
 

As propriedades com cafezais abarcavam a grande maioria das hipotecas rurais, 

atingindo 75,5% do número e 79,0% dos valores negociados. Para 106 hipotecas 

conseguimos levantar a informação do tamanho dos cafezais, totalizando pouco mais de 

quatro milhões de pés. A média era de 43 mil pés e mediana de 16 mil e moda de 6 mil. 

Um quinto dos cultivos detinham até cinco mil pés de café e pouco menos de dois 

terços até 25 mil. A maior plantação foi de 300 mil pés do Coronel Gabriel Archanjo da 

Silva Costa em três fazendas de Cabo Verde. Assim, se correlacionarmos o número de 

pés de café com o valor das hipotecas verificamos que havia uma correlação expressiva 

(0,76). Isto apontou para uma relação forte entre o café e os financiamentos, sendo 

quanto maior o cafezal maior o valor hipotecado. Por fim, as condições dos 

empréstimos para a cafeicultura foram um pouco melhores do que os restantes 

empréstimos agrícolas, ou seja, prazos maiores e juros um pouco menores. 

Mesmo as propriedades cafeeiras mantinham outras atividades, como a pecuária 

(98 casos), engenho (23 casos), moinho, olaria etc. Além de 12 máquinas de beneficiar 

café e arroz, houve algumas poucas indicações do plantio de cereais, como dois cultivos 

de arroz e um de milho. Um desses plantios de arroz ocupou um terreno de 3,5 alqueires 

e o café 10 alqueires, demonstrando uma capacidade significativa de produção. 

Todas aquelas propriedades que não informaram a presença de café 

desenvolviam, muito provavelmente, outras atividades que também demandavam 

crédito. Dentre essas a pecuária congregou a maior participação. Conseguimos notar a 

sua presença em pelo menos 42 propriedades, pois existiam benfeitorias relacionadas à 

pecuária, como pastos, cercas de arame, currais etc. Tais hipotecas alcançaram um valor 

de 943 contos de réis, respondendo por quase três quartos da quantia total hipotecada 

das propriedades sem café (58,8%). Outras três detinham engenho de cana e mais quatro 

com maquinário para beneficiar café e arroz. A maioria dessas propriedades rurais sem 

café não conseguimos inferir uma atividade mais específica, isto não significa que não 

houvesse produção agropastoril.  
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Os credores moravam em sua grande maioria na própria região do sudoeste 

mineiro, totalizando 76,5% das hipotecas e 63,6% dos valores. São Paulo, Santos e o 

interior do Estado detinham 17,6% do número e 26,6% dos montantes hipotecados no 

Sudoeste mineiro, destacando o interior com a maior parcela desse total. Por fim, Rio de 

Janeiro e o restante de Minas Gerais correspondiam a 2,4% e 2,8% das hipotecas, 

respectivamente, e 3,9% e 5,4% dos valores. (Tabelas 3 e 5). 

 As ocupações dos credores corresponderam principalmente a lavradores e 

fazendeiros, que somados representaram 35,3% do número e 46,4% dos valores. Os 

negociantes perfaziam um quarto dos credores (25,2%), mas apenas 20,0% dos seus 

montantes. Por fim, os chamados capitalistas eram credores de 8,5% das hipotecas que 

totalizaram 7,9% dos valores e, por fim, os bancos eram menos de um ponto porcentual 

do número, mas perfazendo 5,0% das quantias hipotecadas. (Tabelas 4 e 6). 

 

Tabela 3 - Origem dos Devedores/Valor hipotecado 
(Sudoeste MG – 1890-1914) 

 
Regiões Nº Dev. % Dev. Valor Hipotecado* % Valor 

Sudoeste Mineiro 785 94,69 7.941.190.366 90,00 
São Paulo 3 0,36 94.539.000 1,07 

Santos 0 0,00 0 0,00 
Interior de SP 29 3,50 725.150.665 8,22 
Rio de Janeiro 2 0,24 16.000.000 0,18 
Interior de MG 7 0,84 30.924.840 0,35 
Interestadual 3 0,36 16.138.000 0,18 

Outros Estados 0 0,00 0 0,00 
Total 829 100,00 8.823.942.871 100,00 

 
*Em mil réis. 
Fontes: Livros de Inscrições Especiais de Registro Hipotecário.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 4 - Origem dos Credores/Valor hipotecado 
(Sudoeste MG – 1890-1914) 

 

Regiões Nº Cred. % Cred. Valor Hipotecado* % Valor 
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Sudoeste Mineiro 609 76,51 5.439.475.892 63,64 
São Paulo 37 4,65 411.390.522 4,81 

Santos 29 3,64 735.175.676 8,60 
Interior de SP 74 9,30 1.125.432.392 13,16 
Rio de Janeiro 19 2,39 330.589.630 3,87 
Interior de MG 22 2,76 464.863.668 5,44 
Interestadual 4 0,50 40.398.800 0,47 

Outros Estados 2 0,25 0 0 
Total 796 100,00 8.547.326.580 100,00 

 
*Em mil réis. 
Fontes: Livros de Inscrições Especiais de Registro Hipotecário.  
 
 

Tabela 5 - Perfil dos Devedores/Valores hipotecados 
(Sudoeste MG – 1890-1914) 

 
Regiões Nº Dev. % Dev. Valor Hipotecado* % Valor 

Advogados 0 00,0 0 0,00 
Oficiais 38 4,81 65.470.200 0,79 

Comerciantes 38 4,81 229.715.110 2,78 
Capitalistas 0 0,00 0 0,00 

Empresários e Industriais 7 0,89 144.500.000 1,75 
Fazendeiros 126 15,95 2.937.091.468 35,54 

Bancos 0 0,00 0 0,00 
Lavradores 343 43,42 3.975.926.760 48,11 
Negociantes 131 16,58 544.377.825 6,59 
Comissários 1 0,13 4.597.000 0,06 
Proprietários 87 11,01 274.210.942 3,32 

Profissionais Liberais 4 0,51 25.805.000 0,31 
Serviços 4 0,51 12.700.000 0,15 

Caixa Aposentadoria 0 0,00 0 0,00 
Eclesiásticos 1 0,13 12.000.000 0,15 

Funcionário Público 7 0,89 35.800.000 0,43 
Domésticos 3 0,38 2.350.000 0,03 

Total 790 100,00 8.264.544.305 100,00 
*Em mil réis. 
Fontes: Livros de Inscrições Especiais de Registro Hipotecário.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 6 - Perfil dos Credores/Valor hipotecado 
(Sudoeste MG – 1890-1914) 

 
Regiões Nº Cred. % Cred. Valor Hipotecado* % Valor 
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Advogados 26 3,34 116.215.333 1,40 
Oficiais 12 1,54 22.628.500 0,27 

Comerciantes 78 10,01 849.095.694 10,22 
Capitalistas 66 8,47 659.731.799 7,94 

Empresários e Industriais 2 0,26 11.000.000 0,13 
Fazendeiros 114 14,63 2.262.648.970 27,23 

Bancos 7 0,90 415.007.000 4,99 
Lavradores 161 20,67 1.593.764.448 19,18 
Negociantes 196 25,16 1.664.378.099 20,03 
Comissários 14 1,80 179.191.300 2,16 
Proprietários 75 9,63 347.620.059 4,18 

Profissionais Liberais 14 1,80 124.184.754 4,19 
Serviços 1 0,13 2.000.000 0,02 

Caixa Aposentadoria 0 0 0 0,00 
Eclesiásticos 2 0,26 1.000.000 0,01 

Funcionário Público 10 1,28 60.334.058 0,73 
Domésticos 1 0,13 350.000 0,01 

Total 779 100,00 8.309.150.014 100,00 
 
*Em mil réis. 
Fontes: Livros de Inscrições Especiais de Registro Hipotecário.  
 
 Como esperado, os devedores concentraram-se quase exclusivamente na própria 

região Sudeste Mineira (94,7% do número e 90,0% dos valores). Ainda assim o interior 

de São Paulo manteve participação significativa (3,5% do número e 8,2% dos 

montantes). Em geral moravam em municípios paulistas fronteiriços à região mineira. 

Mesmo as demais cidades mineiras não apresentaram parcela maior do que as paulistas. 

De outro lado, as profissões declaradas foram principalmente lavradores e fazendeiros, 

representando 59,4% dos devedores e 83,7% dos valores. Por fim, os negociantes 

perfaziam 16,7% do número, mas apenas 6,6% dos montantes.  Desse modo, os 

cafeicultores moravam principalmente na própria região. 

 

 

Considerações finais 

 

 O avanço das atividades econômicas especialmente rurais – cafeicultura, 

pecuária e produção de alimentos – no sudoeste mineiro, na transição do século XIX 

para o XX, demandava constantemente recursos de crédito, notadamente o hipotecário. 

A maior demanda advinha da cafeicultura, já instalada na região antes da chegada dos 

ramais das ferrovias Mogiana e Sul Mineira, e que promoveu crescimento constante 

chegando a produzir em torno de um décimo do café do Estado de Minas Gerais em 

1920.Paralelamente, os proprietários de terras que se dedicavam à pecuária e à produção 
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de cereais – concomitante ou não com a cafeicultura – hipotecavam seus bens em busca 

de crédito vislumbrando a manutenção e/ou crescimento das atividades. Desta forma, a 

predominância dos imóveis hipotecados, tanto em quantidade quanto em valor, era da 

área rural. Como esperado, os maiores proprietários obtiveram os maiores volumes de 

crédito, contudo, devido à disparidade menor entre grandes e pequenos cafeicultores 

resultava na pulverização do crédito. 

 Os juros cobrados em empréstimos amparados por propriedades que constavam 

cafezais eram razoavelmente menores e os prazos obtidos bastante dilatados, isso se 

comparado aos imóveis sem cafezais dados em garantia cujos proprietários sujeitavam-

se a juros maiores e a prazos menores. 

 Os credores, fornecedores de crédito, em sua maioria – 76,5% - eram oriundos 

dos próprios municípios, caracterizando um sistema de crédito bastante regionalizado. 

Mesmo porque uma parte significativa dos recursos tinha origem no interior do Estado 

de São Paulo, sabendo-se que o sudoeste mineiro tinha ligações comerciais de longa 

data com o nordeste paulista, sendo que havia na prática uma fronteira muito mais 

política do que econômica entre as regiões. Desta forma, a quantidade de credores e os 

valores negociados com vínculos distantes eram consideravelmente reduzidos. Em 

proporções semelhantes eram as ocupações dos credores, ou seja, a grande maioria era 

de lavradores e fazendeiros, seguidos dos capitalistas com residência na região, sendo 

que os bancos institucionalizados perfaziam somente 5,0% dos valores hipotecados. 

 Pelo exposto, no sudoeste mineiro, entre 1890 e 1914, a atividade creditícia 

baseada em hipotecas impactou constantemente e de forma apreciável as atividades 

econômicas, especialmente rurais, com maior ênfase para a cafeicultura, sem relevar a 

pecuária e a produção de cereais, contribuindo para tornar a região uma das mais 

dinâmicas do Estado de Minas Gerais no período em estudo.  

  

 

Fontes 

 
BRASIL. Ministério da Agricultura, Indústria e Commércio. Divisão Administrativa de 
1911 da República dos Estados Unidos do Brasil. Rio de Janeiro, 1913. Disponível em: 
http://biblioteca.ibge.gov.br.visualizacao/livros/liv38258.pdf. Acesso em: 16 dez. 2015. 
 
FERREIRA, Jurandyr Pires. Enciclopédia dos municípios brasileiros. Rio de Janeiro: 
IBGE, 1959. v.25. 
 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
Crédito hipotecário no sudoeste mineiro (1890-1914) 

 

 

15 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – Recenseamento do Brasil em 
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Livros de Inscrições Especiais de Registro Hipotecário disponíveis nos Cartórios de 
Registro de Imóveis das Comarcas de São Sebastião do Paraíso, Monte Santo de Minas, 
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Recenseamento do Brazil, realizado em 1 de setembro de 1920. Rio de Janeiro: Typ. da 
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