
Várzea da Palma – MG  

 
Vista parcial de Várzea da Palma. 

 

 

 

 

 

 

Localização: 
 

 

 

Várzea da Palma é um município 

localizado em Minas Gerais, mais 

especificamente no Alto São Francisco, com a 

sede a 515 metros de altitude se estendendo por 

2 220,3 km². Tem como alguns dos municípios 

limítrofes Lassance, Francisco Dumont, Jequitaí 

e Pirapora, sendo o último a maior cidade nos 

arredores.  

 

 

 
 

https://www.cidade-brasil.com.br/municipio-lassance.html


História: 
 

 

Em meados do século XIX surgiu às margens do Rio das Velhas o lugarejo de Porto da 

Palma, local onde havia uma balsa que fazia a travessia dos tropeiros que vinham de Curvelo 

(MG) rumo a Montes Claros (MG). O nome Porto da Palma foi dado devido ao local ser muito 

plano e cheio de palmeiras, além de possuir várias espécies de pinhas e samambaias que davam 

uma beleza natural ao lugar.  

Com a vinda da Estrada de Ferro rumo a Pirapora, no início do século XX, houve um 

problema com a construção da estação em Porto da Palma, e em decorrência desse empecilho 

resolveram mudar o local da estação para uma planície ao lado da estrada dos tropeiros que 

seguiam à Goiás, onde hoje ainda existe o prédio da Estação.  

A inauguração da Estrada de Ferro Central do Brasil aconteceu no dia 1º de fevereiro 

de 1910. Tal ato impulsionou a migração dos moradores de Porto da Palma para o local e assim 

formou-se a Vila que atendeu durante 2 anos pelo nome de Vargem das Palmas. 

Em 1928 já com o surgimento dos primeiros veículos, foi necessário a construção da 

ponte sobre o Rio das Velhas. Ela foi edificada com cimento da Inglaterra, que veio em barricas 

de madeira. Com a construção da ponte foi desativada a Balsa de Porto da Palma e o lugar 

passou a ser chamado de Palma Velha.  

Sobre sua formação administrativa, em 27 de dezembro de 1948, o lugarejo foi elevado 

à condição de Distrito de Pirapora pela Lei nº 336 e pelo Decreto-lei nº 1.039, Várzea da Palma 

foi elevada à condição de cidade. O ato foi decretado pelo Governador do Estado de Minas 

Gerais, em 12 de dezembro de 1953.  

O nome de Várzea da Palma foi dado devido às planícies, às vargens e palmeiras nativas 

que haviam no local. O município possui um distrito chamado Barra do Guaicuí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A estação já restaurada. Foto de Pedro de Oliveira.                                          Ponte sobre o Rio das Velhas. 

 



Serviços Gerais:  

Barra do Guaicuí - Distrito da cidade de Várzea da Palma. 

 

Supermercados:  

 

4 supermercados/mercearias: 

- Supermercado Brandão; 

- Supermercado ao lado da escola de ensino médio; 

- Supermercado próximo à UBS; 

- Mercearia. 

 

 

Restaurantes: 

             

4 Restaurantes/Bares com aperitivos: 

- Bar do Walmir; 

- Bar Beira Rio; 

- Bar em frente a UBS; 

- Restaurante próximo ao posto de gasolina. 

 

 

Operadoras de Celular: 

 

- Vivo. 

 

Bancos: 

- Não há bancos. É necessário ir á Pirapora ou Várzea da Palma para sacar dinheiro. 

 

 

Educação: 

- Uma escola de Ensino Básico e Fundamental; 

- Uma escola de Ensino Fundamental e Ensino Médio 

- 1 creche: infantil, maternal e berçário. 



Áreas de esporte e lazer: 

 

- Campo de futebol; 

- Academia da cidade; 

- Igreja de pedra;   

- Rio das Velhas para visitação;  

- Cidade limítrofe de Pirapora, que possui clubes, boate, restaurantes e o Rio São Francisco; 

- Entre Barra e Pirapora há os rios Formoso e Bonito, para passeios. 

 

         

Segurança: 

 

- Polícia Militar.  

 

 

Transporte: 

    

- Para os estudantes das escolas há ônibus escolar; 

- Não há empresas privadas como Transnorte, Gontijo etc (Somente em Pirapora);  

- Para se deslocar à Pirapora existem “táxis” no valor mínimo de R$9,00.  
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