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ANEXO 2 - APSP - Caixa CO 0368 - Livro 23, folha 61v. 

  





ANEXO 3 - Mapa - Roiz Montezinho - 1791-1792. 

  





ANEXO 4 - Mapa-arrematação-dizimos 1813-1821 

  





ANEXO 5 - Quadro produtivo de Minas Gerais 1846 

  



Municípios Produção Agrícola Criação de Animais Manufaturas e outras atividades Mineração Mecanização

Ouro Preto

Milho, feijão, arroz e mamona. Produção de frutas, 
com destauqe para o marmelo reduzido a doce. 
Produção de raizes, com destaque para a mandioca, 
reduzida a farinha, tapioca e polvilho. 

Criação de gado vacum, cavalar e muar que 
não são de raças novas, com exceção dos 
que se acham na Candelária da Cachoeira 
do Campo.

Engenhos, engenhocas, moinhos  movidos 
a água, fábricas de ferro.

Mineração citada genericamente.

Bom Fim
Principal renda do muni´cipio: milho, feijão, arroz, 
mamona, algodão, cana‐de‐açúcar.

Pequena criação de dado vacum, cavalar, 
muar e lanígero.

Moinhos, engenhos de pilões, engenhos 
de cana movidos a água.

Queluz
Milho, arroz, feijão, cana‐de‐açúcar, algodão, café, 
tabaco, amendoin, batatas e outras raizes tuberosas 
. Obs.: não são consumidos no lugar.

Gado vacum, muar e lanígero das raças 
mais antigas.

Tecidos de lã, algodão, colchas, toalhas e 
produção de selins.

Itabira
Grandes plantações de cana‐de‐açúcar, alguma de 
café e o tabaco. Abundância de "gêneros precisos à 
vida".

 Gados vacum (o que mais prospera), muar 
e pequena quantidade de lanígero. Todos 
os rebanhs de raças ordinárias do País. 
Obs.: criações desenvolvidas principalmente
na Freguesia de Antonio Dias e abaixo 

Freguesia da vila: Fábricas de ferro 
(produção em pequena escala). Distrito de 
S. José da Alagoa: fabricação de chapéus 
de palha "que imitam os que vem de 
fora". 

Mineração citada genericamente.

Máquinas movidas a 
água usadas na 
mineração, fabricação de 
ferro e em 
processamentos 
agrícolas.

Piranga Dedicação a agricultura: não informam os gêneros.
Abundam os gados: vacum, cavalar, muar, 
lanígero e cabrum das raças ordinárias do 
País. 

Ofícios mecânicos. Produção de 
"lindíssimos e duráveis tecidos de lagodão 
e lã". Mineração e máquinas rurais 
tocadas pro água.

QUADRO PRODUTIVO DA PROVÍNCIA DE MINAS GERAIS OROGA
 Montado com base nas informações dadas pelas Câmaras Municipais em cumprimento da ordem expedida na Circulas de 8 de outubro de 1845, que foram publicadas em: Quitili

pelo presidente de província, Quitiliano José da Silva. Ouro Preto: Typ. Imparcial de B.X. Pinto de Sousa, 1846. Obs.: o presidente de província informa



Barbacena

 Cultivos mais comuns:cana‐de‐açucar, milho, arroz e 
feijão. Cultivos para o "consumo de suas fábricas": 
tabaco, anil, algodão, mamona, mandioca, mandioca 
e araruta. Ensaios com a cultura do chá. Fazendas 
que cultivam café em grande escala principalmente 
no sudoeste. TÉCNICAS DE CULTIVO DE CAFÉ 
RUDIMENTARES: "...conservam a péssima, e antiga 
rotina de amontoar o café para ser fermentado, e daí
vem o seu pouco apreço no nosso mercado, e nos da 
Europa, ao passo que algum, que vai despolpado, e 
que não sofre essa fermentação prévia, dá o dobro. 
Este fato tem animado a alguns agricultores a 
adicionar aos seus engenhos maquinas de despolpar, 
e estufas para secar o café, e estes meios muito 
devem concorrer para o aumento de um tão 
importante ramo da nossa lavoura”

Criação de gados: vacum, cavalar, muar e 
lanígero das raças ordinárias. Existencia de 
algum gado china e tourinho.

Fabricação de tecidos de lã, algodão, 
alguns mais "mais ou menos 
aperfeiçõados" e outros groceiros. Tecidos
groceiros destinados a vestir a escravatura
empregada na lavoura. Fabricação com 
perfeição de selins e liteiras. 

Engenhos de serra, de 
cana e moinhos tocados 
a água.

S. João 
Nepomuceno

Café, cana e "os objetos necessários para o 
consumo"

raçcas de gado "ordinárias do País". 
Começo da criação do gado chinês, 
tourinho e inglês.

Diamantina
Produz em abundancia todos os víveres, a cana‐de‐
açúcar, o café na região da mata do Rio Vermelho, 
próxima do município do Serro.

Criação de gado vacum e cavalar nos 
"planos desertos do Sertão".

Comércio e mineração, "...a cujo favor a 
Câmara chama a atenção do Governo".



Serro
Milho, arroz, feijão e café e mandioca em pequena 
escala. Produção de um pouco de trigo nos distritos 
do Rio Vermelho e do Pessanha.

Criação de gado vacum em grande escala, 
do gado cavalar e muar em pequena escala 
e em muito pouca quantidade o a do 
lanígero. Prosperidade da criação de porcos 
nas matas do Rio Vermelho, Turvo e 
Pessanha.

"Há oficiais de diversos ofícios
mecânicos, e são procurados com
empenho as obras de marcenaria do
Austríaco João Nepomuceno, pela
elegância e perfeição com que são
acabadas". Bordados de linha, ou retrós
feitos pelas senhoras do Serro. Mineração
"...em pequena escala nos Distritos de
Itambé do Serro, e Rio do Peixe, mas este
emprego é quase geral em todo Distrito de
S. Gonçalo do Milho Verde, sendo os seus
produtos o ouro, e o diamante
Existencia de alguns engenhos de Serra e
uma fábrica de ferro, que não dá para o
consumo.

Sabará

Cultivo de milho e todos os cereais, dentre os quais 
algum trigo. Cultivo de mandica, tabaco e cana‐de‐
açucar. Produção de farinha de mandioca polvilho, 
aguardente, rapaduras e vinagre, azeite e sabão de 
côco.

Gado suino (produção de toucinho). Gado 
vacum, cavalar, muar e lanígero das raças 
ordinárias (produção de solas e couros 
miúdos).

Produção de ouro, ferro e taboado.
Tecidos groços de algodão, de lã, mantas,
esteiras Produção pesqueira. Produção de
imagens de pedra "de uma perfeição
adimirável" e de louça grossa.

Pitangui

Abundancia na produção de milho, feijão, arroz, 
mamona, cana‐de‐açúcar, algodão e mandioca. 
Esperíencias com  cultura do café e do tabaco em 
aguns lugares mostraram que o terreno é propício 
para desenvovê‐las.

Produção de ouro e diamantes nas minas 
do Indaiá, famosas pelos diamantes de 
grande tamanho.



Campanha

Palavras do Presidente da Província: "O município de 
Campanha é um dos que eu considero achar‐se em 
estado de crescente prosperidade. (...) O terreno é 
fertilíssimo...". Informações dadas pela Câmara: 
Cultivo de todos os cereais com vantagens por causa 
da fertilidade do terreno. Cultivo em grande escala 
de cana‐de‐açúcar: "O grande número de engenhos, 
unido á falta de boas estradas, tem feito que os 
produtores da cana‐de‐açúcar excedam as precisões 
do Município". Cultura e preparação do tabaco em 
folha: "...a cultura da planta, que era preparada e 
exportada em rolo já há muitos anos, tem dado 
sofrível interesse aos Campanhenses, mas á meses a 
esta parte alguns agricultores, especialmente das 
Freguesias de S. Gonçalo, e Boa Vista de Itajubá, 
vendo pela nova tarifa elevados os direitos do tabaco
estrangeiro, se tem proposto a prepará‐lo em folha". 
Início e tentativas com a cultura e o  fabrico do chá.

Apenas informam que: "...se dão a criação 
de todos os animais precisos ao uso 
doméstico".

Fábrica de chapéus do cidadão João 
Antonio Lemos na freguesia de S. Gonçalo 
(feitos de pelos de lontra). Dimensões da 
fábrica: empregava 32 funcionários entre 
mestre, diretor, guarda‐livros, caixeiros, 8 
funcionários livres e 24 escravos, além das 
costureiras para forrar chapéus, lenheiros, 
carvoeiros, etc. Produto anual da fábrica 
calculado em: 15 a 16 mil chapéus. Custo: 
de 3$200, 4$000, 6$000, 8$000 e 10$000 
rs. Filiais da fábrica na Corte do Império e 
no Município de Barra Mansa da Província 
do Rio de Janeiro. Alambique de 
"moderna construção". Engenhos com 
cilindros de ferros orientais. Engenho com 
fornalhas econômicas que usa o bagaço 
da cana e dispensa lenha grossa.

Existencia de diversas minas de ouro 
"de prodigiosa riqueza, como diz a 
Câmara".

Três Pontas
Cereais, cana‐de‐açúcar (produção de açúcar e 
aguardente) e algodão em rama.

Campos próprios para criação:  gado vacum, 
cavalar, muar e lanígero das raças 
ordinárias. Suinos reduzidos a toucinho.

Fabricação de tecidos em pequena escala.
"a falta de braços ocasiona a escassez 
destes produtos".

Baependi
Plantações de milho, feijão, arroz e a do tabaco 
(principal objeto do seu comércio)

Existencia de campos próprios para criação 
e artificiais. Criação de suinos e gado vacum 
das melhores raças de origem holandesa, 
gigante, china ou mamilos. Criação de gado 
cavalar e tentativa da melhoria de suas 
raças.

Ayuruoca

Plantação de cereais, tabaco, algodão e cana‐de‐
açúcar e já haviam cultivado vantajosas colheitas de 
trigo no passado, no momento reduzida a pequena 
escala, desde que a semente enferrujou. Cultivo de 
café em agumas fazendas aquém do Rio Preto.

Criação de gado vacum (produção de 
queijos), cavalar, muar e lanígero, "...do que 
tiram grande proveito".

Fabricação de tecidos grosso de lã e 
algodão. Fábrica de chapéus "que poderia 
se comparar aos melhores de Braga, se 
houvesse abundância de lã".

Mineração do ouro.



S. João d´El‐
Rei

Cultivo de cereais e raizes tuberosas em grande 
escala.

Principal rendimento dos habitantes "...é a 
criação dos gados vacum, cavalar, muar, 
lanígero, e suíno, e por isso a principal 
exportação consta de queijos, toucinho e 
dos animais das espécies referidas". O gado 
vacum é da melhor raça e os gados cavalar, 
muar e lanígero são das raças ordinárias.

Fabricação de: tecidos de panos de 
algodão e lã grossos e entrefinos (alguns 
trés brancos e riscados), tecidos de lã 
tintos de azul e outras cores, colchas, 
chapéus. Início da frabricação de à 
imitação das cassinetas de cores diversas, 
com que se fazem calças e jaquetas, 
sendo o fio de algodão tinto no extrato de 
anil, [moriú], [piúna], urucum, ruicinha e 
outras tintas que abundam no lugar.

Lavras Cultivo de cereais, cana‐de‐açúcar e tabaco.

Criações do gado vacum, cavalar, muar, 
lanígero e suíno. O queijo é um dos 
principais ramos de exportação. Raças do 
gado cavalar e muar pouco aprimoradas, a 
do vacum estava melhorando e a do 
lanígero má.

Oliveira
Cultivo de cereais, tabaco e cana‐de‐açúcar, sendo o 
de  considerável cultivo de cana‐de‐açúcar. 
Exportação considerável de tabaco.

Criação de todos os gado, com destaque 
para o vacum, o cavalar e para o suino 
(exportação considerável de toucinho)

Fabricação com aguma perfeição de 
diversos tecidos de algodão.

Pouso Alegre
Agricultura como a maior atividade da região: cultivo 
de cereais, tabaco e o chá há dois anos.

Pouca criação de gados das raças ordinárias,
sendo que alguns fazendeiros começaram a 
criar gado vacum da raça gigante.

Uso das abundantes 
águas da região no 
funcionamento de 
diversas máquinas.

Jacuhy
"Ocupam‐se os seus habitantes na plantação dos 
cereais, e raízes tuberosas, e na cultura da mamona, 
algodão, cana, café, e tabaco...".

"Prosperam bem no Município as raças 
ordinárias dos gados vacum, cavalar, muar, 
e lanígero".

Fabricação de tecidos de algodão.

Caldas

Informam que dedicam‐se a agricultura em geral. 
Especificam as culturas de "algum tabaco" e "pouco 
algodão" que são exportados, sem informar o 
destino da exportação. O cultivo de cana‐de‐açucar 
era para produção de aguardente e açúcar para o 
consumo. Existencia de matas fertilíssimas onde 
abundam todas as madeiras de lei.

Terreno em geral montanhoso com 
excelentes campos para criação. 
Abundancia da criação de gados. Prosperam 
na região "...até as raças de gado ordinário, 
havendo já alguns melhoramentos na raça 
de gado vacum, e sendo em pequena escala 
a criação dos cavalos e carneiros".

Fabricação de alguns tecido.



Formiga

Cultivo de sereais e da cana‐de‐açúcar (produção de 
aguardente, açúcar e rapadura em quantidade que 
não chega para o consumo). Cultivo de tabaco no 
Distrito de Bambuy, de que se faz considerável 
exportação.

Existencia de grande extenção de campos 
propícios para criação. Criação de gado 
suino e vacum. Raças ordinárias e sem 
melhoramentos.

Fabricação em algumas fazendas de 
"tecidos riscados de algodão, de lindos e 
variados padrões, os quais em parte tem 
suprido ao brim inglês, abandonado 
geralmente pelos povos".

Pouco de dclive e poucas 
quedas dificultando o uso 
da água para 
mecanização.

Piumhy
Cultivo de cereais, cultura da cana‐deaçúcar, do 
tabaco, café e mamona.

Criação de porcos que se exportam em 
número superior a quatro mil ao ano. 
Apesar da abundancia de ervas que matam 
os gados nos campos, prosperam "em não 
pequena quantidade" o gado vacum de raça 
ordinária e o cavalar.

Fabricação de panos de algodão em "não 
pequena escala, notando‐se alguns 
riscados finos".

Araxá Cultivo de cereais, algodão.
Criação de porcos (produção de toucinho), 
gado vacum da raça ordinária, cavalar e 
lanígero.

Frabricação de finos tecidos de algodão 
que são exportados para diversos pontos 
da Província.



Montes Claros 
de Formiga

Cultivo de cereais, tabaco, cana‐de‐açucar (produção 
de açúcar, aguardente e rapaduras). Cultivo da café 
e do trigo "por mera curiosidade".

Campos propícios para cração. Criação de 
gado vacum (produção de solas, couros 
curtidos e queijos) e cavalar.

Fabricação de tecidos de algodão e redes.

Minas Novas
Informam a existência de agricultura como atividade 
econômica sem maiores detalhes.

Existência de ótimos campos de criar. 
Criação do gado vacum da raça do Rio 
Grande, gado cavalar e muar. Informam a 
criação do gado lanígero em pequena 
quantidade.

Informam a existência de ofícios 
mecânicos como atividade econômica 
sem maiores detalhes.

Informam a existência de mineração 
como atividade econômica sem 
maiores detalhes.

Rio Pardo
Cultivo de milho, arros, feijão, mandioca, cana‐de‐
açúcar (fabricação de açúcar, rapaduras e 
aguardente) e café.

Existência de campos próprios para a 
criação. Criação de gado vacum, cavalar e 
lnaígero. Criação de gado muar em 
pequena escala. Gados das raças ordinárias.

Fabricação de selas, selins e chapéus de 
palha.

Poucas pessoas dedicando‐se a 
mineração das lavras diamantinas no 
Distrito da Serra Nova.

Santa Bárbara
Produção agrícola mesquinha. Terras cansadas pelo 
sistema de derrubadas e queimas dos matos.

Campos de capim gordura. Criação de gado 
cavalar, muar, vacum e lanígeros de raças 
pouco melhoradas

Fábricas de ferro, sem maiores detalhes.

Emprego das águas 
abundantes em 
engenhos e fábricas de 
ferro.



Elementos apontados pelas Câmaras 
para aumentar a produção

Comércio
Importações e 

origens
Exportações e destinos. Recursos Naturais

Nada consta.

Comércio de gêneros do país, de 
gêneros de fora, de bestas novas 
importadas da prvíncia de São 
Paulo

Nada consta.
Exportação de doce de marmelo em 
grande quantidade para o Distrito de São 
Bartolomeu e para o Rio de Janeiro.

Aumento do número de braços e abertura de 
boas estradas para a capital de Ouro Preto e 
lugares circumvizinhos para facilitar o 
trasporte da produção

Nada consta. Nada consta.

Provavelmente expostam a produção rural 
para Ouro Preto e circunvisinhança, já que 
estão apontando a construção de boas 
estradas para esses lugares como forma de 
incrementar a produção.

Facilitar as exportações da produção agrícola 
com boas estradas e a diminuição das taxas 
itinerárias.

Produção agrícola exportada para a Corte 
do Imperio (Rio de Jnaeiro)

Exportação de "gêneros precisos à vida" 
para os municípios visinhos.

Aumento do emprego de braços.

ANIZADO POR MUNICÍPIOS EM 1846.
ano José da Silva. Falla dirigida à Assembléa Legislativa Provincial de Minas Geraes na sessão ordinária do anno de 1846, 

a que os municípios não mencionados foram os que não enviaram as informações solicitadas.



Selins e literiras vendidos na Província e 
fora dela. Sem amiores detalhes.

Aumento do número de braços.

Regatos e ribeirões 
auríferos e diamantinos e, 
além do ouro e do 
diamante, abundancia em 
ferro, cobre, chumbo, 
estanho, prata, platinas e 
cobalto.



Existencia de diversos ramos de 
comércio, sendo o principal o de 
bestas.

Importação de bestas de 
São Paulo. O ferro que é 
gasto no município vem 
quase todo de Conceição e 
de Itabira porque a fáfrica 
de ferro que possuem na 
dá conta da demanda local.

Produtos agrícolas citados "...conduzidos 
em bestas ao Município da Cidade de 
Diamantina, seu principal mercado". Bestas 
importadas de São Paulo depositadas no 
Município do Serro e vendidas não só 
localmente como para os municípios 
vizinhos.

"...melhoramento das estradas e pontes, o 
aumento dos braços, e estabelecimento de 
máquinas, que supram a falta destes, e uma 
polícia vigilante contra os vadios, e ociosos".

Distrito de Sete Alagoas: 
descobertas minas de 
cobre, chumbo, e prata, 
todas abandonadas. Na 
Cidade se acha mármore 
em abundancia.

Abundancia em pedras 
calcáreas e em ferro, de 
que nem um proveito tira. 



Com relação a fábrica de chapéus informam o 
seguinte: "Desta Fábrica destacaram‐se dois 
ramos, um que se foi estabelecer na Corte do 
Império, e outro no Município de Barra Mansa 
da Província do Rio de Janeiro, e se houvesse 
facilidade nas relações comerciais, se 
tivéssemos boas estradas, nós já podíamos 
dispensar os chapéus estrangeiros, por que os 
da Fábrica, que me tenho referido, são feitos 
com a maior perfeição".

8 mil libras de pelos de 
lontra importados por João 
Antonio de Lemos da 
Europa para a fabricação de 
chapéus em sua fábrica. 
Matéria prima que nada 
paga  de direitos na 
Alfândega do Rio de 
Janeiro.

Sucesso na preparação do tabaco em folha 
e exportação do produto para o Rio de 
Janeiro: "...tem ali sido vendido a 6, 12, e 
16$000 rs. a arroba, sendo de crer á vista 
disto que as duas Comarcas do Rio Verde, e 
Sapucahy n’estes dous primeiros anos 
abasteçam aquele mercado, e com grandes 
vantagens de seus habitantes. O tabaco 
preparado em folha, posto que sujeito a 
influência dos vermes, insetos, e 
metheoros, exigindo um terreno mais 
apropriado, dispensa maior número de 
braços, e por pequena que seja a colheita, 
vendendo‐se de 6$000 a 8$000 a arroba, 
compensa sobejamente os trabalhos do 
agricultor”.

Exportação de tabaco, porcos mortos e em 
pé, algum gado vacum e queijos por bestas 
para a Capital do Império.



Sobre a tecelagem: "O emprego de máquinas 
apropriadas, e a aquisição de pessoas 
inteligentes neste gênero de trabalho, fariam 
desenvolver esta indústria, que atualmente 
está muito longe de chegar para o consumo do 
País".

Comércio, um dos principais 
rendimentos do lugar, "...em que 
assiduamente se empregam".

Sobre a produção de queijo: "...julga a Câmara 
conveniente que se distribuam pelos criadores 
de gados tratados, que revelem os processos 
limpos, expeditos, e econômicos, porque na 
Europa se fabrica o queijo, como por exemplo 
a Memória de Bonafous sobre o leite e seus 
produtos".

Dedicam‐se ao comércio de 
gêneros importados do Rio de 
Janeiro.

Gêneros importados do Rio 
de Janeiro para serem 
comercialisados.

"julga a Câmara que para o desenvolvimento 
destes ramos se faz necessária a entrada de 
braços".

Exportação de gados em 
abundância, de queijos, de algum 
tabaco e de pouco lagodão

Não informam o destinos das exportações 
do gado e outros produtos da região, 
apenas indicam sua exportação, com 
ênfase na dos gados.

Identificação de diversas 
minas de ferro 
importantes ainda não 
exploradas. 



Com realãção ao incremento do comércio 
aponta a necessidade de aumentar o meio 
circulante: "Hoje porém aparece o comércio 
em grande paralisação, o que a Câmara atribui, 
entre outras, á falta de meio circulante".  
Também apontam a necessidade da criação de 
um banco provincial: "Entre outros meios que 
a Câmara julga necessários para o 
desenvolvimento do seu Município, lembra a 
criação de um Banco Provincial com caixas 
Filiais nos lugares mais importantes, afim de 
coadjuvar a indústria com os fundos 
necessários a um juro razoável, pois que os 
prêmios atualmente exigidos pelos capitalistas 
produzem um efeito contrário, em vez de 
ajudarem a quem os paga, arruínam 
infalivelmente, e pede também que se deixem 
a benefício de suas rendas as passagens do Rio 
S. Francisco".

Ênfase no comércio como 
atividade junto de outras 
atividades, principalmente o 
comércio do sal. Comércio 
exercido principalmente pelos 
habitantes da vila. A vila é "...uma 
espécie de depósito de sal, que, 
conduzido do litoral, é ali vendido 
e reexportado em carros para 
grandes distâncias".

Importação de sal do litoral 
para ser vendido 
localmente e reexportado 
pelo interior. Parte do gado 
vacum e dos porcos é 
importada dos sertões para 
ser acrescentada aos 
rebanhos locais e então ser 
exportada para o litoral.

Exportação de grande quantidade de 
porcos e gado vacum para o litoral. Não 
informam o destino da exportação do 
tabaco.

Exportação de porcos superior a quatro mil 
ao ano. Não inofrmam o destino das 
exportações.

Exportação de tecidos para diversos pontos 
internos da Porvíncia de Minas Gerais. Não 
especificam quais. Exportação de toucinho, 
gado vacum de raça ordinária, cavalar, 
muar e lanígero. Não inoformam o destino 
da exportação destes gados



"A Câmara julga que o meio mais adequado de 
elevar estes ramos de indústria a um estado de 
crescente prosperidade, seria a prática de 
melhores processos, que prevenissem os maus 
efeitos de uma tosca rotina, que tem sido 
sempre seguida, e pede com instancia 
memórias, que ensinem os meios seguidos na 
Europa no curtume dos couros, pois que pelos 
métodos conhecidos muito maior é o número 
dos couros que se perdem, do que os que se 
aproveitam".

Destaque para o comércio de 
fazendas secas e molhadas. 
Comércio realisado com a Cidade 
de Diamantina e com a Praça do 
Rio de Janeiro.

Objetos secos e molahdos 
importados provavelmente 
do Rio de Janeiro motam a 
soma de [80] a 100 contos 
de reis.

Exportação de: "salitre, solas, couros 
cortidos, tabaco, tecidos de algodão, redes, 
etc.: açúcar, aguardente, rapaduras, e 
queijos, sendo estes últimos objetos em 
não pequena escala". O destino destas 
exportações provavelmente são as duas 
praças comerciais citadas: Diamantina e Rio 
de Janeiro.

Comércio.



ANEXO 6 - Mapa Recebedorias-Coletorias-LinhasCorreios 1866 

  





ANEXO 7 - Baú da família Tolledo 

  



































































































Tabela: resumo dos documentos relativos a terras do baú de Francisco de Paula 

Tolledo. 
Ano 

 

Doc. 

 

Tipo Operação Comprovante de 
taxa paga 

Observações 

1827 Doc.1 Escritura Desistência - - 

1845 Doc.2 Escritura Compra e venda - - 

1846 Doc.3 Escritura Compra e venda Doc.3a: Siza1847 - 

1847 Doc.4 Escritura Compra e venda - Compra: Fran.co de Paula Tolledo. 

1848 Doc.5 Escritura Compra e venda Doc.5a: Siza1849 Compra: Fran.co de Paula Tolledo. 

1848 Doc.6 Recibo Lavratura Doc.6 
Novos e Velhos Direitos sobre 
uma folha corrida - Avulso. 

1848 Doc.7 Escritura Compra e venda Doc.7a: Siza1849 Compra: Fran.co de Paula Tolledo. 

1848 Doc.8 Escritura Compra e venda - Compra: Fran.co de Paula Tolledo. 

1849 Doc.9 Escritura Compra e venda Doc.9a: Siza1849 Compra: Fran.co de Paula Tolledo. 

1849 Doc.10 Escritura Troca - Troca: Fran.co de Paula Tolledo. 

1849 Doc.34 Judicial Disputa de terra - 
Suplicante: Fran.co de Paula 
Tolledo. Correlacionados: Doc.3, 
Doc.5 e Doc.9. 

1850 Doc.11 Escritura Compra e venda Doc.11a: Siza1850 Compra: Fran.co de Paula Tolledo. 

1850 Doc.12 Escritura Doação - - 

1850 Doc.13 Escritura Doação - - 

1850 Doc.14 Escritura Compra e venda Doc.14a: Siza55/56 - 

1851 Doc.15 Escritura Doação - - 

1854 Doc.16 Escritura Compra e venda Doc.16a: Siza1854 Compra: Fran.co de Paula Tolledo. 

1855 Doc.17 Escritura Compra e venda Doc.17a: Siza1855 Compra: Fran.co de Paula Tolledo. 

1855 Doc.18 Escritura Compra e venda - - 

1855 Doc.19 
Registro 
Paroquial 

Registro de área 
possuída. 

- 
Registro n.o88 – Fracis.co de Paula 
Tolledo - Paróquia de Caldas. 

1855 Doc.20 
Registro 
Paroquial 

Registro de área 
possuída. 

- 
Registro n.o89 – Fracis.co de Paula 
Tolledo - Paróquia de Caldas. 

1856 Doc.21 Escritura Compra e venda - - 



1856 Doc.22 Escritura Compra e venda - 
Revendido em 1858. Transmissão 
feita ao final da escritura de 1856. 

1856 Doc.23 Escritura Compra e venda - 
Revendido em 1859. Transmissão 
feita ao final da escritura de 1856. 

1858 Doc.22 Escritura Compra e venda Doc.22a: Siza1857 
Vide o final da escritura de 1856 - 
Compra: Fran.co de Paula Tolledo. 

1859 Doc.23 Escritura Compra e venda Doc.23a: Siza1857 
Vide o final da escritura de 1856 - 

Compra: Fran.co de Paula Tolledo. 

1859 Doc.24 Recibo Compra e venda Doc.24: Siza1859 
Siza avulsa, sem escritura. 
Compra: Fran.co de Paula Tolledo. 

1859 Doc.25 Escritura Compra e venda Doc.25a:Siza1859 - 

1878 Doc.26 Escritura Compra e venda - 
Compra: Israel de Paula Tolledo, 
filho de Fran.co de Paula Tolledo. 

1878 Doc.27 Escritura Compra e venda - 
Compra: Israel de Paula Tolledo, 
filho de Fran.co de Paula Tolledo. 

1884 Doc.28 Escritura Compra e venda - 
Compra: Israel de Paula Tolledo, 
filho de Fran.co de Paula Tolledo. 

1894 Doc.29 Escritura Compra e venda - - 

S/D Doc.30 Escritura Compra e venda - 
Datação prejudicada – 
documento danificado – anos de 
1840 Fran.co de Paula Tolledo. 

S/D Doc.31 Escritura Compra e venda - 
Datação prejudicada – 
documento danificado – talvez 
1878 

S/D Doc.32 Escritura Compra e venda - 
Compra: Israel de Paula Tolledo. 
Datação prejudicada – 
documento danificado. 

S/D Doc.33 Escritura Compra e venda - 
Datação prejudicada – 
documento danificado. Fran.co de 
Paula Tolledo. 

S/D: sem data 

 

 



ANEXO 8 - Hipoteca-retrovenda-venda-fiduciária 

  



Títulos chamados de hipotecas com características semelhantes à da 
retrovenda ou da venda fiduciária em garantia. 

Ano 
Capital 

emprestado 
(em réis) 

Referência Descrição resumida do contrato 

1842 657.348,00 Hipoteca de escravo - 1o OF, 
L1, fl.25, 16/11/1842 

O prazo de pagamento dados ao devedor ou de dois 
meses e sete dias. O valor real do escravo crioulo de 20 
anos era 550$000. O trecho que segue mostra as 
semelhanças dessa operação com a retroveda e comm a 
venda fiduciária em garantia: "não tendo no presente 
dinheiro, vendia, como de fato vendido tenho ao 
outorgado um escravo" e caso não houvesse pagado no 
prazo o escravo ficaria pertencendo ao credor. 

1843 4.654.379,00 Hipoteca de escravo e bens 
imóveis - 1o OF, L1, fl.47v., 
31/05/1843 

O devedor era um comerciante morador no da Corte do 
Rio de Janeiro e esse documento traz as mesmas 
características que o aproximam da retrovenda e da 
venda fiduciária em garantia. As garantias que seriam 
consideradas como "vendidas" em caso de não 
pagamento no prazo eram diversas, desde fazendas de 
pano que originaram a dívida até os créditos do livro de 
fiados. O prazo dado foi de quatro anos e os juros não 
foram mencionados. O termo hipoteca estava sendo 
usado inclusive para transações de crédito com garantias 
móveis e creditícias. 

1843 450.000,00 Hipoteca de escravo - 1o OF, 
L1, fl.66v., 16/04/1843 

Juros não mencionados, prazo de três meses. A garantia 
era o escravo Roque, crioulo. No caso de não pagamento 
no prazo o escravo ficaria pertencendo ao credor, 
servindo esse contrato de hipoteca de "escritura 
publica", ou seja, de título de propriedade. O tabelião 
declarava-se pessoa pública estipulante e aceitante e 
também aceitou a escritura. 

1843 1.100.000,00 Hipoteca de escravos - 1o 
OF, L1, fl.55v., 12/08/1843 

A garantia era composta por dois escravos e no caso do 
nãopagamento no prazo dois louvados seriam nomeados 
para fazer a avaliação dos escravos e depois da venda o 
valor da dívida seria entregue ao devedor e o que por 
ventura sobrasse além da dívida seria entregue ao 
devedor. 

1855 64.000,00 Hipoteca de chácara com 5 
alqueires - 1o OF, L2, 
fl.53v., 10/011855. 

Nesse caso a garantia era uma chácara de 5 alqueires 
avaliada em 100$000 réis. O prazo era de dois meses. Os 
juros não foram mencionados. Em caso de não 
pagamento o imóvel ficaria sendo do credor, mas o valor 
do imóvel que excedesse a dívida deveria ser devolvido 
ao devedor. 

1859 752.223,00 Hipoteca de chácara - 1o OF, 
LA2, fl.50., 01/12/1859. 

Chácara Cachoeira em Caldas com mais ou menos 13 
alqueires. Prazo de 8 meses, juros de 8%: em caso de 
não pagamento os louvados deveriam avaliar a 
propriedade e se ela valesse mais que a dívida o credor 
deveria devolver o excedente ao devedor, passando a ser 
ele o proprietário e estando a dívida quitada. 

 



ANEXO 9 - Documentos com área e preço 

  



Ano Alqueires  Valor Geral 
 Preço do alqueire em 

réis 
 Taxa de Câmbio 

Implícita 
 Preço do alqueire 
em libra esterlina 

Tipo de terras Denominação Local
Referência

Observações

Anos de 
18140

15                   300.000,00                      20.000,00 
campos e 

matos
Parte da Fazenda Bom 

Retiro
Caldas

Doc.30 do anexo: Tabela: documentos 
relativos aos baú de Francisco de Paula 
Tolledo ‐ relações do preço do alqueire 

da terra.

Escritura particular. A data não pode ser definida 
exatamente porque o local onde foi grafada no 
documentos encontra‐se deteriorado. Mas o 

contexto da escritura nos permite encaixa‐la nos 
anos de 1840

1843 179               1.603.855,00                         8.960,00                    8.953,00                            1,00 culturas Cachoeira do Jaguari Ouro Fino

 Hipoteca ‐ 1o OF, L1, fl.45,17/041843

A avaliação do valor real da terra na escritura de 
hipoteca foi o mesmo que o valor da dívida. O valor 
do alqueire ai foi por nós aproximado: a divisão de 
1.603.855,00 réis por 179 alqueires deu 8.960,0837, 
aproximamos esse valor para 9$000,00. 
Provavelmente deve haver alguma fração de 
alqueire não inteiro. 

1844 s/menção               1.380.000,00                         9.000,00                    9.303,00                            0,97 culturas
Parte de terras da 

Fazenda São Miguel
s/menção

Hipoteca ‐ 1o OF, L1, 
fl.63v.,19/02/1844

Menciona quando valia o alqueire, mas não fala 
quantos alqueires tinha a parte de terras. Não 
menciona onde mora as partes, não menciona onde 
fica a fazenda. Não pagando no prazo ficaria o 
imóvel pertencendo ao credor. 

1845 s/menção               3.107.000,00                      30.000,00                    9.524,00                            3,15 campos Fazenda Capivari Pouso Alegre

Compra e venda de imóveis diversos 
mais parte da Fazenda Capivari ‐ 1o 
OF, fl.79v., 08/07/1845.

"assim mais a parte que lhes coube na Fazenda 
Capivari de campos matos e culturas, que se 
verificará o seu valor depois de ser louvado por dois 
louvados que nós vendedores e compradores 
nomearmos, ficando tratado com os mesmos 
compradores a trinta mil réis o alqueire de campo 
e a vinte mil réis o alqueire de mato,..." ‐ grifo 
nosso.

1845 s/menção               3.107.000,00                      20.000,00                    9.524,00                            2,10 matos Fazenda Capivari Pouso Alegre

Compra e venda de imóveis diversos 
mais parte da Fazenda Capivari ‐ 1o 
OF, fl.79v., 08/07/1845.

"assim mais a parte que lhes coube na Fazenda 
Capivari de campos matos e culturas, que se 
verificará o seu valor depois de ser louvado por dois 
louvados que nós vendedores e compradores 
nomearmos, ficando tratado com os mesmos 
compradores a trinta mil réis o alqueire de campo 
e a vinte mil réis o alqueire de mato,..." ‐ grifo 
nosso.

1845 80               2.000.000,00                      25.000,00                    9.524,00                            2,62 Fazenda Lago Dourada
São Sebastião do 

Jaguari Compra e venda ‐ 2o OF, L1, fl.35v., 
13/01/1845

1846 6                     90.000,00                      15.000,00                    9.434,00                            1,58 
campos e 

matos
Parte da Fazenda Bom 

Retiro
Caldas Doc.3 do anexo: Tabela: documentos 

relativos ao baú de Francisco de Paula 
Tolledo ‐ relações do preço do alqueire 
da terra. 03/03/1846 Escritura particular.

1847 15                   300.000,00                      20.000,00                    8.569,00                            2,33 campos
Parte da Fazenda Bom 

Retiro
Caldas

Doc.4 do anexo: Tabela: documentos 
relativos ao baú de Francisco de Paula 
Tolledo ‐ relações do preço do alqueire 
da terra.28/08/1847 Escritura particular.

1848 5                     87.000,00                      17.500,00                    9.597,00                            1,82 campos
Parte da Fazenda Bom 

Retiro
Caldas

Doc.5 do anexo: Tabela: documentos 
relativos ao baú de Francisco de Paula 
Tolledo ‐ relações do preço do alqueire 
da terra. 08/10/1848 Escritura particular.

Tabela de casos de escrituras de terras públicas e particulares averbando o preço e a área:  preços do alqueire em réis e deflacionados com a conversão para libra esterlina.



1849 1                     17.500,00                      17.500,00                    9.597,00                            1,82 campos
Parte da Fazenda Bom 

Retiro
Caldas

Doc.9 do anexo: Tabela: documentos 
relativos ao baú de Francisco de Paula 
Tolledo ‐ relações do preço do alqueire 
da terra. 18/01/1849 Escritura particular.

1850 15                   300.000,00                      20.000,00                    9.277,00                            2,15 
campos e 

matos
Parte da Fazenda Bom 

Retiro
Caldas

Doc.11 do anexo: Tabela: documentos 
relativos ao baú de Francisco de Paula 
Tolledo ‐ relações do preço do alqueire 
da terra. 23/03/1850 Escritura particular.

1850 2                     32.000,00                      16.000,00                    8.347,00                            1,91 
campos e 

matos
Parte da Fazenda Bom 

Retiro
Caldas

Doc.14 do anexo: Tabela: documentos 
relativos ao baú de Francisco de Paula 
Tolledo ‐ relações do preço do alqueire 
da terra. Agosto de 1850 Escritura particular.

1853 110               2.200.000,00                      20.000,00                    8.425,00                            2,37 culturas Machadinho
Compra e venda ‐ 2o OF, L1, fl.120v., 
17/12/1853

1854 6,5                   100.000,00                      15.000,00                    8.688,00                            1,72 
campos e 

matos
Parte da Fazenda Bom 

Retiro
Caldas

Doc.16 do anexo: Tabela: documentos 
relativos ao baú de Francisco de Paula 
Tolledo ‐ relações do preço do alqueire 
da terra. 12/11/1854 Escritura particular.

1855 2                     32.000,00                      16.000,00                    8.688,00                            1,84 
Parte da Fazenda Bom 

Retiro
Caldas

Doc.17 do anexo: Tabela: documentos 
relativos ao baú de Francisco de Paula 
Tolledo ‐ relações do preço do alqueire 
da terra.  08/06/1855 Escritura particular.

1856 3                     48.000,00                      16.000,00                    8.711,00                            1,83 
campos e 

matos
Parte da Fazenda Bom 

Retiro
Caldas

Doc.21 do anexo: Tabela: documentos 
relativos ao baú de Francisco de Paula 
Tolledo ‐ relações do preço do alqueire 
da terra. 18/01/1856 Escritura particular.

1856 2                     32.000,00                      16.000,00                    8.711,00                            1,83 
campos e 

matos
Parte da Fazenda Bom 

Retiro
Caldas

Doc.22 do anexo: Tabela: documentos 
relativos ao baú de Francisco de Paula 
Tolledo ‐ relações do preço do alqueire 
da terra.18/01/1856 e 20/11/1858 Escritura particular.

1856 3                     48.000,00                      16.000,00                    8.711,00                            1,83 
campos e 

matos
Parte da Fazenda Bom 

Retiro
Caldas

Doc.23 do anexo: Tabela: documentos 
relativos ao baú de Francisco de Paula 
Tolledo ‐ relações do preço do alqueire 
da terra. 05/02/1856 Escritura particular.

1857 35                   700.000,00                      20.000,00                    9.026,00                            2,21 
Parte da Fazenda Boa 

Vista do Rio Pardo
Compra e venda terras ‐ 1o OF, L3, fl.9, 
19/10/1857.

Vendedor: Antonio Joaquim Teixeira. Comprador: 
José Vierira dos Santos e outros.

1857 35                   700.000,00                      20.000,00                    9.026,00                            2,21 
Parte da Fazenda Boa 

Vista do Rio Pardo

Compra e venda terras ‐ 1o OF, L3, 
fl.9v., 19/10/1857.

Vendedor: Antonio Joaquim Teixeira. Comprador: 
Antonio Batista Carvalho. Embora não seja 
mencionado o tipo de terras, se de campos, culturas
ou matos, as escrituras dessa fazenda em geral 
revelam maior área de terras de cultura. Além disso 
o preço bate  com o das terras de culturas de 
períodos anteriores.

1857 20                   400.000,00                      20.000,00                    9.026,00                            2,21 culturas
Parte da Fazenda 

Jaguari
Santa Rita de 

Caldas

Compra e venda ‐ 2o OF, L1, fl.165, 
26/10/1857

1858 20                   400.000,00                      20.000,00                    9.026,00                            2,21 
Parte da Fazenda Boa 

Vista do Rio Pardo
Compra e venda ‐ 2o OF, L1, fl.170v., 
12/01/1858

1858 25               4.050.000,00                    162.000,00                    9.026,00                          17,95 campos
Parte da Fazenda 

Capinas
Freguesia de 

Caldas
Compra e venda ‐ 1o OF, L3, fl.25, 
06/04/1858.

Embora não seja mencionado o tipo de terras na 
escritura a região da Freguesia de Caldas era de 
campos.

1860 10,5                   336.000,00                      32.000,00                    9.302,00                            3,44 
Parte da Fazenda Lagoa 

Durada
São Sebastião do 

Jaguari

Compra e venda ‐ 1o OF, LA2., fl.83, 
16/12/1860



1860 20                   700.000,00                      35.000,00                    9.302,00                            3,72 campos
Parte da Fazenda Lagoa 

Durada
São Sebastião do 

Jaguari

Compra e venda ‐ 1o OF, LA2., fl.100v., 
04/09/1860 Sem mais detalhes.

1860 40               5.000.000,00                    125.000,00                    9.302,00                          13,43 
Parte da Fazenda Monte 

Alegre.

Lugar 
denominado 

Jaguari Compra e venda ‐ 1o OF, LA2, fl.102, 
06/09/1860.

Fazenda com casas, moinho, monjolo, arvoredos e 
etc. pela infraestrutura para processamento de 
grãos e pela presença de arvoredos, provavelmente 
eram terras de culturas e de matos.

1860 30               1.100.000,00                      37.000,00                    9.302,00                            3,97 
Parte da Fazenda Bela 

Cruz
São Sebastião do 

Jaguari Compra e venda ‐ 1o OF, L3, fl.104v., 
06/10/1860

Vendedor: Manoel Ribeiro Caldas. Comprador: 
Amador Luis de Pinho e outros. O valor da venda 
dividido por 30 alqueires deu 36$666,666, 
aproximamos para 37$000.

1860 30               1.100.000,00                      37.000,00                    9.302,00                            3,97 
Parte da Fazenda Bela 

Cruz
São Sebastião do 

Jaguari
Compra e venda ‐ 1o OF, L3, fl.104v., 
06/10/1860

Vendedor: Manoel Ribeiro Caldas. Comprador: 
Manoel Vicente da Rocha Filho.

1860 30               1.100.000,00                      37.000,00                    9.302,00                            3,97 
Parte da Fazenda Bela 

Cruz
São Sebastião do 

Jaguari

Compra e venda ‐ 1o OF, L3, fl.104v., 
06/10/1860

Vendedor: Manoel Ribeiro Caldas. Comprador: 
Luciano Garcia de Pontes.

1860 30               1.100.000,00                      37.000,00                    9.302,00                            3,97 
Parte da Fazenda Bela 

Cruz
São Sebastião do 

Jaguari

Compra e venda ‐ 1o OF, L3, fl.104., 
06/10/1860

Vendedor: Manoel Ribeiro Caldas. Comprador: João 
Batista Nazareth.

1860 30               1.050.000,00                      35.000,00                    9.579,00                            3,65 Capão do Mel
São Sebastião do 

Jaguari

Compra e venda ‐ 1o OF, A2, fl.60v., 
14/02/1860

1860 12                   250.000,00                      21.000,00                    9.302,00                            2,26 culturas
Parte da Fazenda Lagoa 

Durada
São Sebastião do 

Jaguari
Compra e venda ‐ 2o OF, L3, fl.5v, 
13/11/1860

Continha uma pequena casa e olaria, com 12 
alqueires pelo preço de 250$000. Arredondamos 
para 21$000.

1861 67                   990.000,00                      15.000,00                    9.302,00                            1,61 culturas Sem denominação
Na vertente do 
Rio Machado

Compra e venda ‐ 2o OF, L3, fl.23, 
09/01/1861

"... Sessenta e sete alqueires, sendo sessenta e 
quatro de segunda sorte, e três alqueires de 
quarta sorte" ‐ terras possuídas por terem sido 
adjudicadas a ele vendedor, por execução que 
moveu contra o seu devedor Custódio José Dias. 
Venda feita a prazo: 12 meses, fundos os quais 
passaria a vencer o juro de 1% ao mês. 

1861 10                   400.000,00                      40.000,00                    9.302,00                            4,30 campos
Parte da Fazenda Lagoa 

Durada
São Sebastião do 

Jaguari

Compra e venda ‐ 2o OF, L3, fl.35, 
20/02/1861. Terra em comunhão com outros herdeiros.

1861 10                   330.000,00                      35.000,00                    9.302,00                            3,76 campos
Parte da Fazenda Lagoa 

Durada
São Sebastião do 

Jaguari

Compra e venda ‐ 2o OF, L3, fl.34, 
20/02/1861. Sem mais detalhes.

1861 100               4.700.000,00                      47.000,00                    9.390,00                            5,00 Caracol
São Sebastião do 

Jaguari

Compra e venda ‐ 2o OF, L4, fl.23v., 
14/12/1861

1861                      30.000,00                    9.302,00                            3,22 indefinida
Parte de terras da 

Fazenda Puso Alegre
Caldas Hipoteca ‐ 1o OF, L3, fl.114., 

08/03/1861

A escrita informa que a dívida foi quitada com um 
novilho e 8 alqueires de terra a preço de 30$000 
réis o alqueire.

1862 20                   500.000,00                      25.000,00                    9.125,00                            2,73 
Parte da Fazenda Pouso 

Alegre
Caldas

Compra e venda ‐ 1o OF, L3, fl.181, 
15/11/1862

1862 40                   800.000,00                      20.000,00                    9.390,00                            2,13 
Parte da Fazenda 

Campinas
Freguesia de 

Caldas

Compra e venda ‐ 1o OF, L3, fl.148, 
03/01/1862

1863 10                   250.000,00                      25.000,00                    9.125,00                            2,74 
Parte da Fazenda Pouso 

Alegre
Caldas

Compra e venda ‐ 1o OF, L3, fl.185, 
21/01/1863

1863 10                   200.000,00                      20.000,00                    9.125,00                            2,19 culturas
Parte de terras da 
Fazenda Rio Verde

Rio Verde
Compra e venda de terras ‐ 1o OF, L3, 
fl.88v., 03/07/1863 Sem mais detalhes.

1865 12                   300.000,00                      25.000,00                    8.966,00                            2,79 campos Ponte Alta
São Sebastião do 

Jaguari

Compra e venda ‐ 1o OF, L4, fl.72, 
10/07/1865

1865 33                   776.027,00                      24.000,00                    8.966,00                            2,68 
Córrego de Todos os 

Santos
Ouro Fino

Compra e venda ‐ 2o OF, L4,fl.115v., 
18/05/1865

Valor do alqueire quebrado: 23$515,969. 
Arredondamos para 24$000.

1865 40                   800.000,00                      20.000,00                    8.966,00                            2,23 
Parte da Fazenda Boa 

Vista
Caldas

Compra e venda ‐ 2o OF, fl.114, 
L13/05/1865



1866 90 a 80                      45.000,00                    9.959,00                            4,52 culturas
Parte da Fazenda 

Contendas
São Sebastião do 

Jaguari

Hipoteca ‐ 1o OF, L4, fl.142, 
15/11/1866

A escritura dá averba entre 80 e 90 alqueires de 
terras e dá a informação de travam de "uma sorte 
de terras de matos na Fazenda Contendas no valor 
de quatro contos e setenta e um mil trezentos e 
vinte oito". Para chegar a um preço do alqueire 
dividimos esse valor pela área de 90 alqueires, 
obtendo a cifra de 45$237,577 réis. Arredondamos 
esse valor para 45$000 o alqueire.

1866 12  360$000                      30.000,00                    9.595,00                            3,13 campos
Parte da Fazenda Lagoa 

Durada
São Sebastião do 

Jaguari

Compra e venda ‐ L4, fl.128, 
26/05/1866

1868 9                   500.000,00                      55.000,00                  10.694,00                            5,14 Carrapato Caldas Compra e venda ‐ 2o OF, L4, fl165, 
28/02/1868

O preço do alqueire deu o seguinte número 
quebrado: 55$555,555 réis. Arredondamos para 
55$000 réis.

1868 28                   568.000,00                      20.000,00                  14.386,00                            1,39 
Compra e venda ‐ 1o OF, L4, Fl.224v., 
12/08/1868 Terras com benfeitorias

1872 13                   390.000,00                      30.000,00                    9.597,00                            3,13 Estreito
Compra e venda ‐ L5, fl.28, 
16/10/1872

1872 25                   500.000,00                      20.000,00                    9.597,00                            2,08 Rio Verde Caldas
Compra e venda ‐ 1o OF, L5, fl.46, 
11/12/1872

1873 26               2.000.000,00                      77.000,00                    9.597,00                            8,02 culturas
Parte da Fazenda 

Jaguari
Santa Rita de 

Caldas Compra e venda ‐ 2o OF, fl.132v., 
09/07/1883

A terras está descrita como de culturas, com casa 
coberta de telhas e mais benfeitorias. Não 
apresenta lavoura de café.

1874 30                   600.000,00                      20.000,00 
Parte da Fazenda 

Campinas
Caldas

1874 8                   288.000,00                      36.000,00                    9.574,00                            3,76 campos Pitangueira
São Sebastião do 

Jaguari

Compra e venda ‐ 2o OF, L4, fl.250v., 
16/05/1874

1875 15                   300.000,00                      20.000,00 campos
Parte da Fazenda Santa 

Ana
Caldas

Compra e venda ‐ 1o OF, L5, fl.280, 
1875

1877 130               5.000.000,00                      38.000,00                    9.425,00                            4,03 campos
Parte da Fazenda Lagoa 

Durada
São Sebastião do 

Jaguari

Compra e venda ‐ 2o OF, L5, fl.24, 
28/abr/1877 Sem mais detalhes.

1878 25               4.050.000,00                    162.000,00                    9.733,00                          16,64 
Parte da Fazenda 

Campinas
Freguesia de 

Caldas

Compra e venda ‐ 1o OF, L5, fl.737, 
23/03/1878

1881 20               8.000.000,00                    400.000,00                  10.770,00                          37,14 culturas
Parte da Fazenda Boa 

Vista
Santa Rita de 

Caldas Escritura de venda ou doação ‐ 2o OF, 
L6, fl.23v., 12/abr/1881.

A escritura informa: 20 alqueires de terras, com 
café, casas de morada e mais benfeitorias e frutos 
constantes de penhora. Tudo valendo 8:000$000 
réis.

1886 4               1.000.000,00                    250.000,00                  12.854,00                          19,45 
Parte da Fazenda 

Paraíso

Hoje próximo a 
São João da Boa 

Vista ‐ SP

Compra e venda ‐ 1o OF, L8, fl.12v., 
15/12/1886

1886 2                   600.000,00                    300.000,00                  12.854,00                          23,33 Espraiado Ipuiuna
Compra e venda ‐ 1o OF, L8, fl.13, 
17/12/1886

1889 20                   800.000,00  40$000                    9.075,00                            4,40 Caldas
Compra e venda ‐ 1o OF, L9, fl.2v., 
27/06/1889

1893 40 5.000.000,00              125.000,00                  20.834,00                                           5,99 
Parte da Fazenda 

Jaguari
Santa Rita de 

Caldas

Compra e venda ‐ 1o OF, L12, fl.47v., 
24/11/1893



1894

2 e 1/4 (uma 
quarta de terras 
equivale a 6.000 

metros)

                  400.000,00                    200.000,00                  23.923,00                            8,36 
 culturas e 

campos 
Parte de terras da 

Fazenda da Bocaina
Caldas

Compra e venda ‐ 2o. OF, fl.8, 
12/09/1894

Terras em sociedade. Eliminamos a quarta de terras 
para arredondar o valor por 2 alqueires.

1895 15               1.200.000,00                      80.000,00                  24.272,00                            3,29 Vargem Grande Santa Rita
Compra e venda ‐ 2o OF, L9, fl.55v., 
02/08/1895

1896 33             17.050.000,00                    516.666,00                  26.667,00                          19,37  culturas Fazenda Jaguari
Santa Rita de 

Caldas

Compra e venda ‐ 1o OF, L13, fl.3, 
03/03/1896

1899 3               1.000.000,00                    333.000,00                  32.573,00                          10,22 Sítio Serrinha Vila Caracol
Compra e venda ‐ 1o OF, L14, fl.64, 
25/06/1899



ANEXO 10 - Alqueires em hipotecas e quitações 



Ano Alqueires  Valor da dívida Denominação Localização Tipo de terras benfeitorias prazo Juros Referência

1862 94 1:970$000 Sem denominação
São José dos 
Botelhos culturas Moinho e paiol 1 ano 1,5% ao mês Hipoteca ‐ 1o OF, fl.170v., 14/05/1862

1886 300 hecatares 2:780$000 Sem denominação Caldas indefinido 1 ano 1% ao mês
Quitação ‐ 2o OF, L7, fl.127, 
05/05/1886

1886

220 alqieores, 
mais 440$000 
réis em terra. 5:000$000

Partes da Fazenda 
Cambuí

São Sebastião do 
Jaguari indefinido sem detalhes. 6 anos

1% ao mês, 
capitalizados 
de 6 em 6 
meses Hipoteca ‐ 1o OF, L8, fl.4v., 18/11/1886

1887 339 hectares 5:000$000
Parte da Fazenda Bela 
Cruz

São Sebastião do 
Jaguari culturas 5 anos 1% ao mês Hipoteca ‐ 1o OF, L8, fl.21, 21/01/1887

1887 121 hecatares 1:300$000 Sem denominação
São Sebastião do 
Jaguari culturas cafezal 3 anos 1,5% ao mês Hipoteca ‐ 1o OF, L8, fl.63, 21/07/1887

1895 40 alqueires 16:000$000 Sítio Grotão Vila Caracol culturas

9.000 pés de café 
formados e 4.000 
mais novos, 
monjolo e casa de 
morada. 6 anos

1,5% ao mês 
capitalizados 
anualmente

Hipoteca ‐ 1o OF, L12, fl.107v., 
09/02/1895

1896 15,5 alqueires 3:200$000
Sítios Grotão e 
Cachoeira Vila Caracol

3,5 alqueires de 
campos e 12 
alqueires de 
cultura saperira 
para café sem detalhes. 3 anos 1,5% ao mês

Hipoteca ‐ 2o OF, L9, fl.85v., 
31/03/1896

1896 40 alqueires 6:000$000 Sítio Grotão Vila Caracol culturas

casa, monjolo e 
1.000 pés de café 
formados. 4 anos 1,5% ao mês

Hipoteca ‐ 2o OF, L9, fl.87v., 
09/04/1896

1896
90 a 100 
alqueires 24:000$000 Fazenda Bela Cruz Vila Caracol culturas

40.000 pés de café, 
sendo 27.000 
formados, mais 
todas a 
benfeitorias 2 anos 1,4% ao mês

Hipoteca ‐ 1o OF, L13, fl.35v., 
17/11/1896.

Contratos de Hipoteca e quitações averbando área



1898 90 alqueires 16:000$000 Fazenda Contendas Vila Caracol

culturas, capos 
de catingueiros, 
matas vigens e 
capoeiras

10.000 pés de café, 
cercas e valos de 
arame, 5 casas 
cobertas de telhas, 
carro ferrado com 
14 bois, carroça 
boa e duas bestas 
de boa idade 2 anos 1,5% ao mês Hipoteca ‐ 1o OF, L14, fl.8, 12/08/1898

1899 130 alqueires 3:000$000

Fazenda Milho Verde 
e Fazenda Pinhal do 
Rio Pardo Campestre e Caldas indefinido sem detalhes.

2 anos e 
meio 1,5% ao mês

Hipoteca ‐ 2o OF ‐ L10, fl.53v., 
11/12/1899.

1899 40 alqueires 8:000$000
Fazenda Árvore 
Grande Vila Caracol cultura casa e paiol 4 anos 1,5% ao mês

Hipoteca ‐ 2o OF, L10, fl.84, 
22/09/1899


