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6 FAZENDAS DO “CICLO CAFEEIRO” 

 

A agricultura, tendo de manipular os productos que da terra percebe, e praticar 

serviços que entendem com a indústria manufactureira, não prescinde do auxílio das 

machinas. Ora, de todos os motores conhecidos, é sem dúvida a água o mais 

econômico e maneável. Por isso o primeiro cuidado do fazendeiro, que de novo vai 

fundar um estabelecimento rural, deve ser procurar aguada, e, encontrando-a, tirar o 

nível dessa, com a direção à mais vantajosa localidade. [...] Determinado que seja o 

local para a sede das machinas, convém que o lavrador trace ou faça traçar a planta 

da fazenda, com designação da casa destinada à sua residência, à do pessoal livre e 

escravo, e comprehendendo não só as machinas que forem necessárias à 

especialidade agrícola, a que se destinar, como também os paioes, armazéns, 

estrebarias e mais habitações dos animaes domésticos. [...] Findo esse trabalho, se 

encetará em seguida o do rêgo que deve trazer a água para mover as futuras 

machinas. [...] Encaminhada que seja a água, deve-se antes de tudo fazer o engenho 

de serrar madeira, o qual reduzirá de metade o custo das obras da nova fazenda [...]. 

O moinho para preparação do fubá [...] e o engenho para fabrico dessa, serão em 

seguida construídos. A estas obras deve succeder a construção das machinas que 

forem reclamadas pela natureza da cultura a que o lavrador se dedicar, e a das 

habitações do pessoal livre e escravo, devendo estas ser voltadas para o poente ou 

para o nascente, divididas em compartimentos [...] e tendo na frente uma varanda 

[...]. Conquanto a architectura rural não tenha ainda constituído entre nós regras 

fixas, todavia é fora de dúvida que tal ou qual elegância não é incompatível com a 

economia que deve presidir a todas as construções que houverem de ser levantadas 

em uma fazenda. Por outro lado as prescripções de hygiene não elevarão, por certo, 

o custo das obras. [...] A horta [...] é meia dispensa, e por isso deve merecer toda a 

attenção de um lavrador intelligente e econômico. Em situação próxima, senão 

inmediata ao local da fazenda, devem ficar os pastos para os animaes destinados ao 

serviço do pessoal e custeio do estabelecimento. As plantações quer de café, chá, 

fumo, canna e algodão devem ser feitas na proporção das forças do lavrador, e de 

modo a não exceder os recursos [...]. As plantações de mantimentos e víveres devem 

ser feitas na proporção das necessidades da subsistência do pessoal, e dos animaes, 

ou na da facilidade de vantajosa permuta. Sobre este ponto convém que o lavrador 

ande attento, e que, além da cultura do milho, feijão, arroz, favas e outras, tenha 

sempre largas plantações de mandioca [...]. Os caminhos constituem uma das 

primeiras condições de uma boa fazenda, visto como, quando bem traçados quanto 

ao declive e quanto à direção, não só acelerarão todos os trabalhos, como ainda 

tornão commodos os serviços ruraes, facilitando os transportes dos productos e a 

locomoção das pessoas. Além de uma estrada central que atravesse a fazenda, 

devem haver várias que [...] permitão ao lavrador percorrer a cavallo todos os 

cultivados. [...] À margem dos caminhos deve-se plantar laranjeiras e outras árvores 

fructíferas [...]. O terreiro, além de vantajoso para a criação das aves, servirá para 

depósito do mamono, do feijão [...], do milho ou café que os carros houverem de 

transportar [...] e para outros muitos misteres. Enfim, aformoseai a vossa fazenda, 

tereis o útil com o agradável, e sem que importe isso em despeza, bastando que haja 

gosto, capricho e actividade. Um fazendeiro cuidadoso tem todos os dias um jantar 

esplendido, e só lhe custa dinheiro o vinho e o sal, ou algum acepipe; o mais tem elle 

de casa, e com muita profusão. Acreditamos não exagerar; alguns habitantes da 

corte, que têm visitado as nossas fazendas, reconhecerão isto, e nos farão justiça. 

 

Barão do Paty do Alferes 
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6.1 Cafeicultura 

 

A noção de conjunto arquitetônico é difusa na arquitetura bandeirista e de tradição 

bandeirista. Nessas culturas, há a casa em torno da qual gravitam pequenas 

edificações de apoio com disposição espacial topológica. Nas primeiras fazendas de 

café, o terreiro é uma adaptação a um sistema de edifícios e espaços pré-existentes, 

logo, o reorganiza, mas não o funda. No entanto, a noção de conjunto firma-se 

gradativamente ao longo do século XIX até exemplos como a Santa Veridiana, tendo 

sempre o terreiro como praça agregadora definidora de “eixos reguladores”, e há um 

“sistema de figuração” integrador que vincula todas as edificações a um mesmo 

projeto enraizado na mesma matriz plástico-construtiva. 

 

Arthur Simões Rozestraten 

 

 

 

Foto 140 – Grãos de café secando no terreiro da Fazenda Brejão. Fonte: foto de autoria de MPHR. 

 

 

 Nas fazendas cafeeiras paulistas do século XIX, o conjunto arquitetônico e o seu 

agenciamento físico eram determinados em função do método de processamento do café e das 

atividades complementares, necessárias para o funcionamento da fazenda e subsistência de 

centenas de pessoas, constituindo-se, portanto, como fazendas “autossuficientes”
236

. Dessa 

forma, além de terreiro, tulha e casa de máquinas, encontrar-se-iam paióis, armazéns, 

moinhos, serraria, estrebarias, pastos, pomares e hortas, bem como as moradas do fazendeiro 

e trabalhadores, além dos escritórios, capelas e escolas, tudo entremeado por caminhos e 

canais de águas
237

. No século XIX, portanto, eram estas propriedades entendidas como 

fazendas policultoras, com o café como o produto principal voltado para exportação. 

Nas primeiras fazendas de café do Vale do Paraíba, este novo produto é introduzido em 

propriedades preexistentes, e, portanto, os novos espaços voltados para o beneficiamento do 
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grão justapunham-se às edificações já estabelecidas. Isto também ocorreu em outros 

territórios, especialmente nesse Nordeste paulista, onde antigas fazendas de gado incorporam 

a produção cafeeira a partir da segunda metade do século, como ocorreu na Fazenda 

Cachoeira. Nestas propriedades, a dificuldade era localizar os terreiros nas proximidades das 

outras edificações
238

, o que poderia justificar a peculiaridade do binário terreiro/ tulha na 

Cachoeira, com a tulha localizada na parte alta do terreiro ao invés do contrário, como era o 

usual. Por outro lado, as fazendas fundadas a partir da segunda metade do XIX, como 

fazendas cafeiculturas, seguiram padrões preestabelecidos, de acordo com esta atividade tão 

complexa e especializada. Com isso, houve a preocupação de investir em conhecimentos 

agrícolas e surgem, pela primeira vez no Brasil, manuais técnicos especializados em 

cafeicultura. Assim: 

 

Pela primeira vez entre nós se projetava um tipo de fazenda a partir de métodos 

garantidores de êxito, onde se cogitava de pormenores mil, desde a localização dos 

terreiros e edifícios de trabalho, observada a topografia, até as conveniências da 

proximidade dos cursos d’água, cuja força motriz era fundamental para a 

movimentação dos pilões além da verificação da melhor incidência de sol. As faces 

“noruegas” eram absolutamente condenadas. Boas estradas deviam ser localizadas 

para a facilidade do transporte dos grãos para os terreiros e, da fazenda, para os 

portos serra abaixo. E havia também a produção de mantimentos para o sustento de 

toda a população local, que incluía centenas de escravos e agregados, como 

tropeiros, seleiros, curtidores, ferreiros, marceneiros, fazedores de balaios, 

vaqueiros, oleiros, pedreiros, carapinas, lenhadores e mais uma infinidade de 

pessoas destinadas a fazer a fazenda funcionar a contento
239

.  

 

 

Existem apenas dois métodos de beneficiamento do café: por “via seca” e por “via úmida”. 

Quanto ao agenciamento físico das edificações e espaços voltados para o processamento do 

grão, apresenta-se este bastante variado e com características particulares em cada 

propriedade, especialmente naquelas estudadas, tanto no que diz respeito à composição do 

terreiro e da tulha, principalmente, quanto à relação que se estabelece destes espaços com a 

casa sede, ou seja, a relação entre os espaços de trabalho e os espaços de morada.  

O processamento do café por via seca consiste na secagem direta do café em “coco” no 

terreiro, enquanto o método por via úmida consiste essencialmente no despolpamento do café 

em estado de “cereja”, operação que se pratica com o objetivo de livrar o grão de café de seu 

invólucro exterior. Deste último processo resulta uma bebida fina, de alta qualidade, mais 

apreciada no comércio de exportação. 

                                                 
238

 LEMOS, 1999, p. 137. 
239

 Ibid., p. 186. 



165 

No método por via seca, que resulta no produto conhecido como “cafés de terreiro”, as fases 

de seu processamento poderão prescindir do emprego da água, enquanto no método por via 

úmida, para obter os “cafés lavados ou despolpados”, é indispensável o uso da água. As 

operações de processamento do grão comuns a ambos compreendem limpeza, separação, 

secagem, armazenamento, beneficiamento e classificação. Especificamente no método por via 

úmida, incluem-se os trabalhos de separação de café cereja, despolpamento, remoção da 

mucilagem e lavagem do produto
240

. 

Naquelas fazendas casa-branquenses que ainda possuem a estrutura cafeeira íntegra – 

Cachoeira, Brejão, Santa Veridiana, Aurora e Prudente do Morro – encontram-se os lavadores 

articulados com os canais condutores, associados, portanto, às funções de limpeza e separação 

do grão de café, que podia ser conduzido aos diferentes tabuleiros do terreiro, de acordo com 

suas características, ou ao despolpador. Essa estrutura completa pode ser ainda visualizada 

nas Fazendas Aurora, Santa Veridiana e Brejão, que mantêm o despolpador. Portanto, nas 

fazendas pesquisadas, há aquelas que se utilizaram do processamento por via seca e aquelas 

que se utilizaram do processamento por via úmida.  

A partir da compreensão dos métodos de processamento do café, pode-se entender as 

particularidades dos espaços produtivos, a arquitetura do núcleo industrial das fazendas 

                                                 
240

 Segue-se a descrição das etapas do processamento dos grãos de café: 

Limpeza: o café que chega da roça deve ter as impurezas eliminadas, como folhas, pedras, gravetos, terra, etc. 

Esse processo de limpeza pode ocorrer por dois métodos: a seco, por meio de ar e peneiras em equipamentos 

chamados seletores, cujo produto final resulta em café verde misturado com café cereja, ou por meio de água, 

pelos lavadores, nos quais a água é o veículo para a condução do café da roça.  

No caso do processamento por via úmida, a limpeza e a separação deverá ser a mais perfeita possível. Quando a 

colheita se processa com cerejas, o café pode ser encaminhado diretamente para os despolpadores; no entanto, 

quando a colheita é feita não só de cerejas, mas de misturas, como ainda ocorre na maioria das fazendas 

brasileiras, há necessidade de separar o café cereja do resto dos grãos. Para tanto, o café da roça é colocado em 

depósitos de madeira ou alvenaria e desse recipiente o café é conduzido pela água por canaletas até o lavador, no 

qual é limpo e separado em dois grupos: “cerejas” e “verdes”, mais pesados; e o “boia”, mais leve. O café cereja 

pode ir direto para o despolpador, junto com o verde, que será depois eliminado, enquanto o boia, café também 

maduro, pode ir direto para os terreiros. Em relação ao método por via úmida, após passar pelo despolpador, 

deve-se proceder à eliminação da mucilagem, por fermentação, agentes químicos ou meios mecânicos, com 

finalização do processo por nova lavagem, com rodos ou batedor hidráulico. Somente após essa lavagem o café 

cereja deve ser encaminhado para secagem. 

Secagem: a secagem do grão de café pode ser natural ou artificial. A secagem natural é realizada em terreiros, 

pela ação do calor do sol, e aborda as operações de esparramação, movimentação e amontoação do café nos 

terreiros. A secagem artificial utiliza-se de secadores providos de um aquecedor ou fornalha e consiste em 

submeter o grão de café à ação de uma corrente de ar quente até atingir o grau adequado de umidade. Após a 

secagem, os grãos podem ser encaminhados para o armazenamento. 

Armazenamento: o café deve ser armazenado em abrigos adequados, que possuam o telhado perfeito, sem 

goteiras; piso isolado do chão, para evitar a umidade, e elevado, para o escoamento do café por baixo; boa 

ventilação; e facilidade de carga e descarga. Após a estocagem de uma quantidade considerável do café, pode-se 

efetuar o seu beneficiamento, seguido pela classificação e ensacamento do produto final. 

Beneficiamento: nesta etapa são eliminados os defeitos que, por quaisquer circunstâncias, tenham ocorrido nas 

operações anteriores. Processa-se, então, novamente a limpeza, o descascamento, a classificação e o 

ensacamento do produto final. 

Fonte: : http://www.criareplantar.com.br/agricultura/cafe - maio de 2009. 

http://www.criareplantar.com.br/agricultura/cafe
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cafeeiras
241

. Nas primeiras fazendas, o terreiro era de terra batida, “bem direito e duro, a fim 

de escorrer facilmente com as águas e não enterrar o grão (...)”
242

, no entanto, o progresso 

técnico influiu no processo produtivo do café, diretamente relacionado com os espaços de 

produção, com novas técnicas da construção civil. Os terreiros, por exemplo, passam a ser 

pavimentados e as casas de máquinas assumem novas dimensões, para abrigar as mais 

modernas máquinas de beneficiamento.  

Nos terreiros, o tijolo era considerado o revestimento ideal, assentado sobre terreno nivelado e 

compactado, implantado sobre topografia plana, em nível inferior ao das instalações de 

recepção e preparo do café e superior ao das instalações de armazenamento e beneficiamento. 

Os grandes terreiros tinham que ser compostos em vários tabuleiros, separados por muros de 

arrimo de pedras ou tijolos. Juntamente, eram construídos acessórios destinados ao preparo do 

grão, como lavadores, canais condutores para o transporte dos grãos, por meio de corrente 

d’água, desvios controlados por comportas e moegas receptoras. O transporte do café também 

podia ser feito em carrinhos de mão sobre trilhos dispostos sobre o terreiro e que se ligavam 

ao conjunto tulha-casa de máquinas, com entrada pela parte superior do celeiro
243

. Estes 

armazéns eram frequentemente de tijolos, com revestimento interno de madeira. A entrada do 

café, vindo do terreiro, em geral, se fazia por cima, com auxílio de vagonetes, cujos trilhos 

percorriam o terreiro, em nível ou sobre viaduto. Por isso, as tulhas eram construídas em nível 

inferior ao terreiro, e o seu telhado tinha uma abertura no sótão, por onde entravam os 

vagonetes. Na ausência dos carrinhos de mão, usavam-se elevadores de caçamba para o 

transporte do café até a tulha. Muitas vezes a casa de máquinas localizava-se no mesmo 

edifício da tulha, com esta última abrigando o nível superior, e a outra, o nível inferior
244

.  

Tratando-se da relação entre os espaços produtivos e a casa sede: 

 

Na fazenda cafeeira, a casa nunca esteve acoplada aos edifícios de beneficiamento 

do café, ao contrário do engenho de açúcar. É também significativa a influência do 

partido rural mineiro, sendo comum a solução de sobrado, com o térreo abrigando o 

acesso e dependências de depósito e o pavimento superior para morada. Esta casa-

grande cafezista, apesar de sua independência quanto às demais edificações da 

fazenda, está sempre locada de maneira a participar do conjunto, propiciando a sua 

fiscalização geral
245

.  
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Assim, as casas sedes das fazendas de café localizaram-se, preferencialmente, em pontos 

altos, de onde o fazendeiro tinha uma visão abrangente de tudo o que se passava na 

propriedade, junto aos edifícios de beneficiamento
246

. Até mesmo nas casas sedes 

preexistentes, em cuja propriedade o café foi introduzido posteriormente, acabou havendo 

adaptação aos novos padrões. Na Fazenda Cachoeira, por exemplo, foi criada uma sacada na 

fachada posterior da edificação, com vistas para todo o conjunto produtivo da fazenda, já que, 

originariamente, o alpendre frontal tinha relação direta com o antigo terreiro de raízes 

mineiras, de circulação de animais e tropeiros, e com a senzala.  

Aliás, na fazenda cafeicultora: 

 

O terreiro ainda se configura como o centro dinâmico da fazenda e organizador do 

espaço. O curioso é que, talvez pela tradição dos pátios de circulação trazido das 

fazendas mineiras do Vale do Rio das Mortes, vários outros pátios acabam por 

existir, formando como que vários pequenos largos, ao redor dos quais essas 

edificações vão se distribuindo... Em alguns casos, até mesmo o terreiro de café 

acaba locado ao redor de um desses pátios de circulação
247

.  

 

Nesse ambiente criado pela elite cafeeira, a casa do fazendeiro não deixa de relacionar-se 

visualmente com os espaços produtivos, com suas varandas voltadas para os terreiros, mas os 

espaços familiares recebem tratamentos diferenciados para garantir o afastamento de 

estranhos, seguindo a mesma tradição cultural das antigas casas rurais mineiras e paulistas. 

Assim, essas sedes rurais cafezistas, todas elevadas do solo, passam a ser protegidas por 

jardins e, algumas vezes, por muros.  

 

Os jardins representavam o primeiro estágio de privacidade da família do 

proprietário e, muitas vezes, demarcando este limite havia solenes portões de 

entrada. Desta maneira, entre os jardins, o pomar e os lagos artificiais que 

umidificavam o ar, a casa geralmente apareceu envolta a uma massa de vegetação, 

tendo sempre o cuidado de não obstruir a visão descortinada do alpendre frontal
248

. 

 

Como elemento diferenciador dos espaços e das novas fazendas, começam a surgir portais 

marcando a entrada aos conjuntos arquitetônicos, um elemento de valor simbólico e de status, 

como o que aparece na entrada do terreiro da Fazenda Santa Paulina, provavelmente 

construído pelos colonos italianos.  
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6.2 Fazenda Santa Cruz 

 

 

 

Mapa 11 – Localização da Fazenda Santa Cruz. Sem escala. Fonte: Base cedida pelo Museu Histórico e 

Pedagógico Alfredo e Alfonso Taunay de Casa Branca, com informações e detalhes complementados pelo 
coordenador do museu, sr. Adolpho Leganro Filho. 
 

Ano de realização da pesquisa de campo: 2006 

Localização: Município de Casa Branca, com acesso pela estrada vicinal que liga este município a Tambaú. 

Fundação: década de 1850. 

Proprietário original:  

Proprietário atual: família Bittencourt. 

Cultura original: café. 

Cultura atual: feijão, milho e cana-de-açúcar para produção de álcool combustível. 
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A Fazenda Santa Cruz, visitada no ano de 2006, apresentava, naquela ocasião, apenas a casa 

sede como edificação remanescente dos tempos do café.  

Com uma arquitetura bastante interessante, construída de alvenaria de tijolos, com alicerce de 

pedra, portas e janelas de madeira, piso interno de assoalho de madeira e piso externo de 

tijolos de barro cozido, esta foi a única fazenda na qual foi encontrada uma capela no interior 

da casa sede.  

A capela apresenta rica decoração com pinturas parietais sacras e o mais interessante é a 

presença de três acessos independentes para este recinto: um acesso externo, pela varanda; 

outro acesso interno, através da sala de visitas principal; e um terceiro acesso que poderia ser 

chamado de “observatório”, pois a comunicação visual ocorre através de uma janela que se 

interliga com uma sala íntima, provavelmente para uso das mulheres da casa, para que estas 

pudessem assistir às cerimônias religiosas sem se misturarem com os homens.  

A casa está razoavelmente bem conservada, mas funciona atualmente como um celeiro, no 

qual são armazenados os grãos colhidos na propriedade. 

 

 

 

Foto 141 – A casa sede da Fazenda Santa Cruz apresentava-se, no ano de 2006, com sua alvenaria de tijolos 

aparente, o que permitiu que os seus detalhes construtivos pudessem ser observados, como os desenhos das 
vergas, cimalhas e pilastras. A lateral esquerda da casa foi demolida, restando ali apenas parte do alicerce de 
pedras, área que foi coberta e abriga o bebedouro dos animais. Fonte: foto de MPHR.  
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Foto 142 – Detalhes do embasamento de pedra da parte demolida da casa: presença de aberturas para 

ventilação e sobre as pedras aparece viga de madeira na qual deveriam encaixar-se os barrotes de sustentação 
do assoalho da casa. Este antigo porão assume hoje a função de bebedouro para animais. Fonte: fotos de 
autoria de MPHR. 

 
Foto 143 – Vista da lateral direita da casa sede da fazenda. Fonte: MPHR. 

 

 
 

Foto 144 – Detalhe da cimalha de 

tijolos. Fonte: foto de MPHR. 

 

  Foto 145 – Piso de tijolos, área externa. Fonte: MPHR. 
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Foto 146 e 147 – À esquerda, porta em arco pleno que liga a sala de visitas da casa sede à capela. À direita, 
porta de acesso da capela ao alpendre frontal da casa. Fonte: fotos de MPHR. 

 

 

Foto 148 – A capela vista de janela de saleta do interior da casa sede: cômodo reservado para as mulheres 
assistirem à missa. Em detalhe, o altar e a pintura da parede. Fonte: fotos de MPHR. 
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6.3 Fazenda Santa Paulina 

 

 

 

Mapa 12 – Localização da Fazenda Santa Paulina. Sem escala. Fonte: Base cedida pelo Museu Histórico e 

Pedagógico Alfredo e Alfonso Taunay de Casa Branca, com informações e detalhes complementados pelo 
coordenador do museu, sr. Adolpho Leganro Filho. 
 

Ano de realização da pesquisa de campo: 2006 

Localização: Município de Casa Branca, com acesso pela estrada vicinal que liga este município a Tambaú. 

Fundação: década de 1900. 

Proprietário original: família Paes de Barros. 

Proprietário atual:  

Cultura original: café. 

Cultura atual: 
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Foto 149 – Foto aérea sobre a sede da Fazenda Santa Paulina. Legenda: 1: casa sede; 2: antigo terreiro de 
café; 3: pomar; 4: antiga localização da colônia de imigrantes italianos. Fonte: Base do Google Earth* 2007. 

 

 

A Fazenda Santa Paulina, visitada no ano de 2006, apresentava, naquela ocasião, um conjunto 

arquitetônico formado pela casa sede, com seus jardins e portal de acesso; o terreiro de café, 

também com um portal de acesso e organizado em vários tabuleiros de terra batida e 

divisórias de tijolos; o conjunto de casas da antiga colônia de imigrantes italianos e a capela. 

A casa sede é original de 1900, mas sofreu uma reforma em 1940, modificando bastante as 

suas características arquitetônicas externas. Nas paredes da varanda, podemos encontrar 

azulejos com pinturas que registram as características da antiga construção. 

 

 

 

 

 



174 

 

Desenho 19 – Desenho da casa sede antes da reforma de 1940: a construção mostra-se assentada em 

desnível, com porão inferior; telhado de quatro águas; janelas de vergas retas com guilhotina envidraçada 
externa e baldrames e esteios aparentes. Fonte: foto de pintura sobre azulejo colocado no alpendre da casa. 

 

Desenho 20 – Aspecto da casa sede após a reforma de 1940: presença de portada com volutas sobre o acesso 
principal e janelas com venezianas externas e guilhotina envidraçada interna. Fonte: foto de pintura sobre azulejo 

colocado no alpendre da casa. 
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Foto 150 – Vista do portal de entrada da casa sede e sua elevação frontal: referências ao neoclassicismo, com 

presença do arco pleno, pilastras e frisos; e ao ecletismo barroco ou neocolonial na fachada da residência. 
Fonte: fotos de MPHR. 

 

Foto 151 – Vista do alpendre da elevação lateral direita da casa sede. Detalhe da coluna. Fonte: fotos de MPHR. 

 

Foto 152 – O alpendre lateral da casa sede dando vistas para o terreiro de café, à direita. Fonte: foto de MPHR. 
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Foto 153 – Portal de tijolos aparentes de acesso ao terreiro de café construído pelos colonos italianos. Pilastras 
e frisos como referências clássicas. Fonte: dados de fontes orais de filho de antigo colono e fotos de MPHR. 
 
 

 
 

Foto 154 – Capela construída próxima à colônia dos imigrantes italianos. “Igreja Nossa Senhora do Rosário 

construída em 1900 por Luís Pedreiro, com a contribuição de dezesseis famílias de imigrantes italianos. Hoje, 
Igreja Santa Paolina (canonizada) reformada por Sr. José Breve e Sr. Lincon Amaral Jr. em 2002”. Fonte: 
inscrição em azulejo encontrado dentro da capela. 
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6.4 Fazenda Santa Veridiana 

 

 

 

Mapa 13 – Localização da Fazenda Santa Veridiana. Sem escala. Fonte: Base cedida pelo Museu Histórico e 

Pedagógico Alfredo e Alfonso Taunay de Casa Branca, com informações e detalhes complementados pelo 
coordenador do museu, sr. Adolpho Leganro Filho. 
 

Ano de realização da pesquisa de campo: 2008 

Localização: Limite entre o Município de Santa Cruz das Palmeiras e Casa Branca. Acesso pela Rodovia SP-SP 

215, km 70. 

Fundação: 1868. 

Proprietário original: Antônio Prado (1840 – 1929). 

Proprietário atual: Ayrton Bryan Corrêa. 

Cultura original: café. 

Cultura atual: cana-de-açúcar para produção de álcool combustível. 
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Mapa 14 – Localização da fazenda e da Estação Santa Veridiana da Companhia Paulista de Estradas de Ferro 

(em amarelo). Destaque para a localização da Fazenda Aurora, que também escoava café pela Cia. Paulista (em 
laranja). Fonte: GIESBRECHT, Ralph Mennucci. Caminho para Santa Veridiana. As ferrovias em Santa Cruz das 
Palmeiras. Santa Cruz das Palmeiras: A Cidade, 2003. 

 

 

Foto 155 – Estação Santa Veridiana da Cia. Paulista de Estradas de Ferro. Fonte: 

<http://www.estacoesferroviarias.com.br/s/locais/staveridiana.htm> Acesso em: 10 Jun. 2009. 
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Desenho 19 – Implantação do conjunto arquitetônico e paisagístico da Fazenda Santa Veridiana. Fonte: 

Desenho de M.Rosada e levantamento de V. Benincasa apud BENINCASA, 2007, p. 282. Legenda de MPHR. 
 
Legenda: 

1- casa sede 
2- área de serviços externa: cozinha e lavanderia 
3- antigos escritórios administrativos: “Cia. Agrícola 
Santa Veridiana S.A.” 
4- antiga casa do administrador da fazenda 
5- tulha e casa de máquinas 

6- terreiro de café 
7- despolpador de café 
8- lavador de café 
9- curral 
10- estábulo e estrebaria 
11- capela 

 

 

Foto 156 – Vista geral da Fazenda Santa Veridiana a partir do alpendre lateral da casa sede. Ao fundo, a imensa 

colônia com a capela. À esquerda, a casa administrativa e a morada do administrador. Essa imagem revela uma 
organização espacial surpreendentemente urbana, especialmente em relação às casas dos imigrantes. Fonte: 
Foto de KOSSY, B. São Paulo, 1900. São Paulo: Kosmos, s.d., p. 105, apud BENINCASA, 2007, p. 335. 
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Foto 157 – Vista geral atual da Fazenda Santa Veridiana vista do alpendre lateral da casa sede. Comparar com 

imagem anterior. Fonte: foto de MPHR. 
 

 

Antônio Prado, o Conselheiro, filho primogênito de Veridiana Prado e Martinho da Silva 

Prado, adquire a Fazenda Santa Veridiana, com 600 alqueires, em agosto de 1868, como 

presente de casamento ao desposar Maria Catarina Costa Pinto. Antônio, além de ter sido 

ministro do Estado, senador, deputado e prefeito de São Paulo e de presidir negócios como a 

Companhia Paulista de Estradas de Ferro, o Banco Comércio e Indústria, a Vidraria Santa 

Marina e a Prado Chaves, a maior exportadora de café brasileira, também gostava da vida no 

campo e, como seu avô, o Barão de Iguape, tratava o café como um empreendimento. 

Escolhia cuidadosamente as mudas, estudava as técnicas mais modernas de plantio e preparo 

do solo, como também se preocupava com os gastos e investimentos que tinha de fazer na 

melhoria da fazenda e na produção cafeeira. Tal dedicação fez com que, na década de 80 

desse século XIX, a Fazenda Santa Veridiana fosse uma das três propriedades mais lucrativas 

de São Paulo, destacando-se como modelo de gestão e inovação. O conselheiro liderou no 

Parlamento a aprovação da Lei Áurea de 1888, mas em sua fazenda, em 1883, 1/3 de sua 

mão-de-obra já se constituía de trabalhadores livres europeus, italianos e alemães, que 

recebiam moradia de graça, permissão para plantio de feijão na lavoura de café, assim como 

área gratuita próxima à casa do colono para outros plantios para subsistência, dois animais 

com pasto livre, além de escola para alfabetizar as crianças em português e ensinar 

matemática. Com a I Guerra Mundial, interrompe-se a imigração de trabalhadores livres 

europeus cujos países estavam envolvidos no conflito. Os grandes fazendeiros, para manter a 

expansão de suas lavouras, decidem reativar a vinda de japoneses que atracaram em Santos, 
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com o vapor “Kasato Maru”, em 18 de junho de 1908, numa leva de 781 famílias. Dessas 

famílias, 35 desembarcaram na Estação Santa Veridiana, ramal da Companhia Paulista249.  

A Fazenda Santa Veridiana, cuja paisagem pode ser observada em sua totalidade em um único 

lance de vista, encontra-se implantada em terreno plano, com suave aclive até a entrada da 

casa sede, construção da década de 1870 que se encontra atualmente em processo de restauro. 

Do seu lado esquerdo, observamos o terreiro de café, construído em tabuleiros que 

acompanham a inclinação natural do terreno, sendo que na parte mais baixa, logo na entrada 

principal da fazenda, encontramos a antiga tulha e casa de máquinas e, na parte mais alta, 

encontramos os antigos lavadores e o despolpador de café. Do lado direito, curral e estábulo; 

os escritórios da “Cia Agrícola Santa Veridiana S/A” e ao seu lado a casa dos 

administradores. Ao fundo, área de serviços externa, com cozinha e lavanderia. Olhando para 

o horizonte, à direita da casa principal, a capela. Ao seu redor, há tempos, podíamos encontrar 

a colônia dos imigrantes italianos, alemães e japoneses: construções já demolidas. Não se tem 

referência sobre a localização da senzala. 

A casa sede desta fazenda destaca-se na paisagem, pois, além de ser a maior edificação ali 

encontrada, possui uma arquitetura diferenciada em relação às demais. Com influências da 

arquitetura francesa, trata-se de uma construção de tijolos de barro com vários detalhes em 

madeira e cobertura com telhas tipo Marselha.  

A arquitetura da casa sede é muito rica por conjugar ao ecletismo elementos da tradição rural 

do planalto paulista, como o alpendre em “U” que rodeia toda a parte frontal da casa. 

 

 

Foto 158 – Portal de entrada da casa sede que delimita o jardim frontal e restringe o acesso. Fonte: MPHR. 

                                                 
249

 D’AVILA, 2004, p. 19 – 34. MENDES, 2000, p. 22 – 25, 115. 
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Foto 159 – Vista frontal da casa sede marcada pela simetria e pelo alpendre de madeira em “U”. Fonte: MPHR. 

 

Foto 160 – À esquerda, escada de acesso ao piso superior, com alpendre de madeira, telhado arrematada com 
lambrequins e guarda corpo de madeira recortada. À direita, porta de acesso ao piso inferior. Fonte: MPHR.  

Foto 161 – Piso de ladrilho hidráulico e guarda-corpo de madeira recortada do alpendre. Porta de acesso à sala 
de visitas do piso superior da residência. Fonte: fotos de MPHR. 
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Foto 162 – Sala de visitas. Detalhe do desenho do piso de madeira. Fonte: fotos de MPHR. 

 

Foto 163 – Escada que interliga os pisos 

inferior e superior da casa sede. Detalhe do 
piso de ladrilho hidráulico de um dos 
banheiros do piso superior. Fonte: fotos de 

MPHR. 
 
 
 

 

 

 

 

Desenho 20 – Planta da casa sede da Fazenda Santa Veridiana. Fonte: BENINCASA, 2007, p. 417. 

Legenda:  

1- sala de visitas 
2- saleta 
3- biblioteca 
4- escritório 

5- sala de jantar 
6- dormitório 
7- banheiro 
8- cozinha 

9- despensa 
10- rouparia 
11- salão de jogo 
12- salão 

13- adega 
14- depósito 
A- alpendre 
B- passeio coberto 
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Foto 164 – Vista da elevação posterior da casa sede: planta em “U”. Fonte: fotos de MPHR. 

 

 

 

Foto 165 – Vista da ala administrativa da fazenda vista do alpendre lateral da casa sede. Fonte: foto de MPHR. 
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Foto 166 – Café esparramado no terreiro da Fazenda Santa Veridiana. Fonte: A. Lalière, 1909 apud ARGOLLO, 

2004, p. 121. 
 
 

 
 
Foto 167 – Vista da casa sede e do terreiro de café a partir do jardim frontal da residência. Do lado esquerdo, 
aparece a mesma construção da foto de 1909. Fonte: foto de MPHR. 

. 
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Foto 168 – A tulha vista do alpendre frontal da casa sede, no canto superior direito. Fonte: foto de MPHR. 

 

 

Foto 169 – Antigo terreiro de café e tulha da Fazenda Santa Veridiana.  Fonte: foto de MPHR. 
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6.5 Sítio Capão Alto 

 

 

 

Mapa 15 - Localização do Sítio Capão Alto. Sem escala. Fonte: Base cedida pelo Museu Histórico e Pedagógico 

Alfredo e Alfonso Taunay de Casa Branca, com informações e detalhes complementados pelo coordenador do 
museu, sr. Adolpho Leganro Filho. 
 

Ano de realização da pesquisa de campo: 2008 

Localização: Município de Casa Branca, com acesso pela estrada vicinal que liga este município a Tambaú e 

estrada Rodrigo Nogueira. 

Fundação: década de 1900. 

Proprietário original: Eloys da Silva. 

Proprietário atual: Rogério Silva. 

Cultura original: café. 

Cultura atual: pecuária leiteira e de corte (bovinos) e cultivo de legumes (abóbora). 
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Foto 170 – Foto aérea sobre a sede do Sítio Capão Alto. Fonte: Google Earth* 2007. 

 

Desenho 21 – Implantação do conjunto 

arquitetônico do sítio. Atualmente, existe apenas a 
casa sede e a cocheira. Fonte: desenho de 
MPHR. 
 

Legenda: 

 

1- casa sede. 

2- antiga localização da tulha e do terreiro de café 

3- cocheira e antigo curral 

4- antiga localização do engenho de açúcar 

5- pomar 

6- mata nativa 
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Eloys da Silva e sua mãe vieram de Portugal, da Ilha da Madeira, para o Brasil em fins da 

segunda metade do século XIX para trabalhar como colonos na Fazenda Santa Maria, no 

Município de Casa Branca, com o plantio de café. Por volta de 1900, após anos de economia e 

vida sacrificada, conseguem comprar o Sítio do Capão Alto, com cerca de 25 alqueires, e 

passam a cultivar o café que, no início do século XX, era o produto que garantia lucro certo. 

Até a morte de Eloys, além do Capão Alto, a família já possuía 07 casas na área urbana de 

Casa Branca e mais 85 alqueires de terras próximas ao Rio Tambaú. No Sítio Capão Alto, 

após as primeiras colheitas de café, cujas sacas eram enviadas diretamente para Santos, é 

então construída a casa sede, o terreiro, a tulha e um curral, construções modestas, mas que 

atendiam às necessidades da produção e da família. Por volta de 1918, uma grande geada 

arrasa os pés de café e Eloys passa a cultivar a cana e implanta um engenho de açúcar para 

produção de garapa, rapadura e açúcar preto, até que os novos pés de café voltassem a 

produzir. Nessa época, plantava-se também milho e lidava-se com gado para consumo 

próprio, mas passou-se também a produzir a “gaseína” para complementar a renda da família. 

A “gaseína” era uma espécie de ricota extraída do soro do leite, ou seja, uma nata do soro, 

muito apreciada no mercado da época. Referências a essa violenta geada de 1918, relatada por 

Rogério Silva,  também aparecem no livro de Luiz Affonso Mendes250, no qual afirma que a 

geada destruiu grande parte dos cafezais da região de Casa Branca e Palmeiras, abalando 

extraordinariamente a produção cafeeira. Com isso, os fazendeiros vêem-se obrigados a 

diversificar as culturas, assim como fez o senhor Eloys, e passam a plantar cereais e algodão. 

Alguns fazendeiros, no entanto, mudam-se para outras regiões, como a “Alta Araraquarense” 

e para o Noroeste do Estado. 

Eloys da Silva casa-se com Guilhermina Gonçalves da Silva e um dos filhos do casal é José 

da Silva, pai de Rogério Silva, os membros da família herdeiros e mantenedores da 

propriedade até o presente
251

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
250

 MENDES, 2000. 
251

 Dados fornecidos por Rogério Silva e família. 
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Foto 171 – A casa sede do Sítio Capão Alto é a única construção remanescente dos primórdios da ocupação da 

propriedade, nos anos 1900. A construção está habitada pela família Silva, mas encontra-se em estado precário 
de conservação. Apresenta uma arquitetura própria do século XIX, com características urbanas: casa térrea de 
porão alto, assentada em terreno praticamente plano e acessada por pequena escadaria, sem alpendre. Uma 
arquitetura de tradição portuguesa, edificada em tijolos sobre embasamento de pedra, com assoalho de madeira 
e cobertura original de telhas capa canal. Fonte: foto de MPHR. 

 

 

Foto 172 – Detalhe da porta da entrada 

principal e da escada de acesso. Fonte: foto 
de MPHR. 

 

 

Atualmente, encontramos neste 

pequeno sítio apenas a casa sede, 

pouco preservada, com grandes 

rachaduras, infiltrações e goteiras, 

mas que ainda é a casa de morada dos 

três membros da família de Rogério 

Silva, o casal e a filha Viviane. A casa foi construída na década de 1900, após as primeiras 

colheitas de café, com mão-de-obra e materiais locais. Com alicerce de madeira e pedra, 

vedações de alvenaria de tijolos e cobertura original de estrutura de madeira revestida de 

telhas capa e canal, a casa sede demorou dois anos para ser concluída e apresenta uma planta 

retangular, com salas e dormitórios na parte frontal, suspensa do solo, com porão, e a área de 
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serviços nos fundos, ao nível do solo. As aberturas de madeira possuem vergas retas, sem 

vidraças externas, apenas com escuros internos de madeira, sem veneziana. O piso é de tábuas 

corridas de madeira e toda a casa não possui forro, com as telhas aparentes. A madeira 

utilizada na construção foi a peroba, cortada e talhada no próprio sítio e os tijolos vieram de 

uma olaria de propriedade vizinha, trazidos por carros-de-boi. Havia também, na época do 

café, a tulha construída em madeira e um terreiro de café de terra batida, além do curral na 

frente da casa. O sítio não teve capela, mas havia a Capela Santa Cruz que pertencia à 

comunidade local e onde havia missa e festa uma vez por ano. Na década de 1970, José da 

Silva reformou a casa e construiu o banheiro interno, a cozinha externa e a varanda, além de 

trocar as telhas capa e canal originais. Toda a construção era rodeada por um calçamento de 

pedra-ferro, mas, atualmente, podemos observá-lo apenas na parte frontal da casa, ao redor do 

acesso principal que se dá por suave escadaria. 

 

 

Foto 173 – Vista da lateral direita da casa sede. Fonte: foto de MPHR. 

 
 

 

 

Foto 174 – Vista da elevação posterior e da lateral esquerda da casa sede. Fonte: fotos de MPHR. 
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Foto 175 – Detalhes da construção: alvenaria de tijolos sobre embasamento de pedra e abertura para ventilação 

do porão. Fonte: fotos de MPHR. 
 
 

 

Foto 176 – Vista da lateral esquerda da casa sede: acesso ao porão. Detalhes do interior do porão e do 

calçamento externo de pedra-ferro. Fonte: fotos de MPHR. 

 

 

Foto 177 – O interior da casa sede: cobertura sem forro; janelas sem vidros; porta de entrada com bandeira em 

verga reta. Fonte: fotos de MPHR. 
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Foto 178 – Detalhes dos pisos do interior da casa sede: assoalho de madeira nas salas e dormitórios e cerâmica 

vermelha nas áreas de serviços. Fonte: fotos de MPHR. 

 

Foto 179 – Vista da cozinha da casa sede. Fonte: 

foto de MPHR. 
 

 

 

Através da observação das características 

desse conjunto arquitetônico, podemos 

supor que essa pequena propriedade não 

era uma grande produtora de café, devido 

à simplicidade e rusticidade da 

arquitetura do cafezal, como o terreiro 

não pavimentado, o que podia interferir 

na qualidade final do café, e a casa sede 

de dimensões reduzidas. 

A família de Rogério Silva, esposa e 

filha, apesar da simplicidade e da 

precária conservação do imóvel, 

demonstrou-se extremamente atenciosa e 

interessada nos estudos sobre a arquitetura e a história da propriedade. Há intenção de uma 

melhor conservação do bem, mas faltam recursos financeiros. 
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Desenho 22 – Planta da casa sede do Sítio Capão 
Alto. Fonte: desenho de MPHR. 
 

Legenda: 

 

1- sala principal / sala de visitas 

2- sala íntima 

3- dormitório 

4- dormitório 

5- dormitório 

6- dormitório 

7- cozinha / copa / sala de jantar 

8- banheiro 

9- cozinha externa 

10 – alpendre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenho 23 – Estudos sobre 

as transformações pelas quais 
possa ter passado a casa 
sede. Em amarelo, podemos 
observar o corpo principal da 
casa original. Em laranja, os 
acréscimos que foram 
construídos na década de 
1970, por José da Silva. Os 
dados sobre essas alterações 
da casa original foram 
fornecidos pelos moradores, 
confirmados pelo desenho do 
telhado. Fonte: desenhos de 
MPHR. 
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6.6 Fazenda Brejão  

 

 

 

Mapa 16 - Localização da Fazenda Brejão. Sem escala. Fonte: Base cedida pelo Museu Histórico e Pedagógico 

Alfredo e Alfonso Taunay de Casa Branca, com informações e detalhes complementados pelo coordenador do 
museu, sr. Adolpho Legnaro Filho. 
 

Ano de realização da pesquisa de campo: 2009 

Localização: Município de Casa Branca, com acesso pela Rodovia SP-SP 215, km 70. 

Fundação: 1864. 

Proprietário original: Martinho da Silva Prado, Veridiana Prado e Eduardo Prado/ família Monteiro de Barros. 

Proprietário atual: família Pereira Barreto, desde 1964. 

Cultura original: café. 

Cultura atual: café,  cana-de-açúcar para produção de álcool combustível, milho e gado de leite. 
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A Fazenda Brejão foi aberta por volta de 1864, por Martinho 

da Silva Prado e Dona Veridiana Prado, passando 

posteriormente a Eduardo Prado, filho do casal. No século XX 

passa para a família Monteiro de Barros e em 1964 é 

adquirida pela família Pereira Barreto, atual proprietária.  

Na tulha, aparece a inscrição de 1877, data considerada a mais 

provável também de construção da casa sede. Em 1895, 

conta-se que Dona Veridiana Prado passava temporadas na 

fazenda, onde trabalhava e administrava as atividades da 

propriedade. 

A fazenda atinge o auge da produção cafeeira por volta de 

1904, data que aparece em várias construções do complexo 

arquitetônico. Nesse ano, a fazenda tem 737.487 pés de café e 

sua população é de 1.000 habitantes, constituída por 852 

italianos, 13 portugueses e 135 brasileiros. Abriga mais de 

100 alunos em sua escola mista, a única na região a ministrar 

aulas práticas de agricultura.  

Em 1901, falece em São Paulo Eduardo Prado. Na Brejão, 

acumulava livros mantendo a maior e a mais rica biblioteca do 

país, com 14 mil volumes catalogados pelo seu secretário 

Gama Júnior. No alto do Morro do Brejão, erige um grande 

cruzeiro em homenagem ao Divino Crucificado
252

. 

Atualmente, a Fazenda Brejão produz café nos mesmos moldes 

dos primórdios de implantação do complexo arquitetônico 

relacionado com o beneficiamento do grão, da década de 1870. 

Utiliza-se o mesmo lavador, os canais condutores, os terreiros e 

a tulha para beneficiamento e armazenagem. Apenas os burros 

que transportavam o café entre os terreiros através de rampas 

foram substituídos por carrinhos de mão.  

A fazenda possui toda sua estrutura preservada. Além das 

construções relacionadas à produção cafeeira, destaca-se a casa 

sede, escritório e casa administrativa, capela, senzala, colônia, 

                                                 
252

 Fontes das informações: MENDES, 2000; Heloísa Pereira Barreto, proprietária atual. 

Foto 180 – Poço com a 

inscrição: “Dr. MSP, 1880” – 
Martinho da Silva Prado. 
Fonte: foto de MPHR. 
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serraria, estábulos, cocheiras e currais.  

 

Foto 181 – A casa sede da Fazenda Brejão antes dos acréscimos. À esquerda, a casa sede. À direita, complexo 
administrativo e capela. Fonte: BENINCASA, 2007, p. 409. 

 

 
Foto 182 – A casa sede da Fazenda Brejão após acréscimo dos alpendres laterais. Fonte: MENDES, 2000. 
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Desenho 24 – Planta da casa sede da Fazenda Brejão. Fonte: BENINCASA, 2007, p. 409. 

 

Legenda: 

 

1- sala de visitas 

2- escritório 

3- dormitório 

4- quarto de vestir 

5- banheiro 

6- sala de jantar 

7- refeições 

8- copa 

9- cozinha 

10- quarto de queijos 

11- adega 

12- lavanderia 

13- capela 

14- escritório 

 

A- alpendre original 

B- alpendre não original 
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Foto 183 – Elevação frontal da casa sede da Fazenda Brejão. Casa de porão alto acessada por escadaria e com 
alpendre frontal. Simetria e cimalhas sobre as janelas. Construção de 1877. Fonte: foto de MPHR. 
 
 
 

 

Foto 184 – Detalhes do alpendre frontal. Janelas e portas com verga curva e bandeira. Gradis metálicos e 
guarda-corpo de madeira recortada. Fonte: fotos de MPHR. 
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Foto 185 – Lateral esquerda da casa sede. Simetria, pilastras e cimalha sobre as aberturas: referencial clássico. 
Fonte: foto de MPHR. 

 

 

 

Foto 186 – Lateral direita da casa sede. Fonte: foto de MPHR. 
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Foto 187 – Detalhes da lateral direita da casa sede: alpendre frontal de acesso à sala de visitas e alpendre 
lateral de acesso à sala de jantar. Fonte: foto de MPHR. 

 

 
Foto 188 – Detalhes e vista do alpendre não original de acesso à capela e escritório. Fonte: fotos de MPHR. 

 

Foto 189 – Interior da casa sede: sala de visitas, corredor central e vista da porta do acesso principal pelo 
alpendre frontal. Fonte: fotos de MPHR. 



202 

 

Foto 190 – Detalhe do forro de madeira de um dos dormitórios; corredor de ligação entre sala de jantar e copa; 
sala de refeições. Fonte: fotos de MPHR. 
 
 

 
 
Foto 191 – No meio, detalhe construtivo situado entre a copa e o alpendre posterior que denuncia acréscimos e/ 

ou reformas na construção. Fonte: fotos de MPHR. 

 

 

Foto 192 – Interior da capela e do escritório da ala anexa à casa sede. Fonte: fotos de MPHR. 
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Foto 193 – Corredor de acesso à área de serviços. Inscrição de 1908. Fonte: fotos de MPHR. 

 

 

Foto 194 – Vistas da antiga senzala. Fonte: fotos de MPHR. 
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Na Fazenda Brejão, processa-se o café nos mesmos moldes do século XIX. O café colhido na 

lavoura é colocado no lavador e é separado pela diferença de densidade dos grãos. As 

comportas dos canais condutores permitem que os grãos sejam encaminhados para locais 

diferentes do terreiro, onde são secos ao sol por vários dias. A tulha contém os equipamentos 

de beneficiamento e local apropriado para o seu armazenamento. 

 

Foto 195 – O início do processo de beneficiamento do grão de café: o lavador e os canais condutores que 

separam os grãos das impurezas e os conduzem ao terreiro. Fonte: fotos de MPHR. 

 

 
 
Foto 196 – Terreiro e tulha vistos do alpendre frontal da casa sede. Fonte: foto de MPHR. 
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Foto 197 – O terreiro de café. Fonte: foto de MPHR. 

 

 

 

 

Foto 198 – O terreiro de café. Fonte: foto de MPHR. 
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Um bom exemplo da arquitetura que caracteriza as casas de máquinas da região é a sua 

existência na Fazenda Brejão. Além da casa de máquinas e dos depósitos de café das tulhas, o 

edifício abriga ainda uma marcenaria, uma serraria e uma casa de força. No nível térreo o 

acesso pode ser feito pela rua que o separa dos terreiros e, no nível superior, pela grande 

passarela por onde entram as vagonetas. 

 

 

Foto 199 – A tulha vista do terreiro: trilhos conduzem as vagonetas que transportam o café. Fonte: foto de 

MPHR. 

 

 

Foto 200 – Os trilhos que conduzem a vagoneta do terreiro ao interior da tulha. Fonte: fotos de MPHR. 
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Foto 201 – Detalhes da elevação frontal da tulha: construção de 1877. Fonte: fotos de MPHR. 

 

 

Foto 202 – Interior da tulha: porta do acesso principal com bandeira de ferro e vidro em arco pleno; máquina de 
beneficiamento do café; compartimento de armazenagem do grão. Fonte: fotos de MPHR. 

 

 

Foto 203 – Antiga serraria. Fonte: fotos de MPHR. 
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6.7 Fazenda Aurora
253

 

 

 

 

Mapa 17 - Localização da Fazenda Aurora. Sem escala. Fonte: Base cedida pelo Museu Histórico e Pedagógico 

Alfredo e Alfonso Taunay de Casa Branca, com informações e detalhes complementados pelo coordenador do 
museu, sr. Adolpho Legnaro Filho. 
 

Ano de realização da pesquisa de campo: 2008 

Localização: Município de Santa Cruz das Palmeiras, com acesso pela Rodovia SP-SP 215, km 70. 

Fundação: 1869. 

Proprietário original: Coronel João Carlos Leite Penteado. 

Proprietário atual: Isabel Penteado e suas filhas Carolina e Beatriz, a mesma família original. 

Cultura original: café e gado da raça caracu. 

Cultura atual:  cana-de-açúcar para produção de álcool combustível, milho, laranja, soja, sorgo e gado da raça 

caracu. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
253 Dados de Isabel Penteado e <www.fazendaurora.com.br>. 



209 

 

 

Desenho 25 – 

Implantação da sede da 
Fazenda Aurora.  
Fonte: croqui de MPHR. 

 

Legenda: 
 

1- casa sede e antiga 
área de morada dos 
escravos que ali 
trabalhavam (corpo 
anexo da construção) 
2- pomar 
3- área de lazer com 
piscina (construções 
recentes) 
4- antiga capela 
5- garagem/ antiga 
cocheira 
6- escritório e casa de 
morada 
7- antiga escola e casa 
de funcionários 
8- depósito/ canil 
9- antiga colônia 
10- estrebaria 
11- estábulo 
12- bebedouro p/ animais 
13- antiga serraria 
14- antiga casa de 
máquinas e tulha 
15- antiga tulha 
16- antiga tulha 
17- antigo terreiro de café 
18- antigo despolpador 
de café “cereja” 
19- antigo acessório do 
despolpador: canais 
condutores 
20- antigo lavador 
21- antigo lavador 
22- caixa d’água 
23- receptor de café 
direto da colheita 
24- edificação utilizada 
para o controle  
de pragas do cafezal 
(construção de 1932) 
25- garagem de tratores 
e veículos de trabalho na 
lavoura/ depósito de 
máquinas 
 
A- Ribeirão das 
Tabaranas 
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 A Fazenda Aurora foi fundada em 1869 por João Carlos 

Leite Penteado, que a recebeu de seus pais como presente 

de núpcias aos 19 anos ao desposar da jovem Ana 

Mathilde, de 14 anos. Neste ano, a fazenda foi desbravada 

e nela foi implantada a cultura de café. Também foi 

introduzida, na ocasião, a criação de gado da raça Caracu, 

que era usada para trabalhos na lavoura, desmatamentos, 

adubação e também como fonte de alimentação -  

fornecimento de carne e leite. Quando o Coronel 

Penteado morreu, a Fazenda Aurora ficou para sua 

mulher e seus 14 filhos. Posteriormente, um de seus 

filhos, Alfredo Penteado, comprou a parte de seus irmãos, 

tornando-se seu único proprietário. Quando este faleceu, 

a Fazenda Aurora foi herdada por seu filho Alfredo 

Penteado Filho. Hoje, a Fazenda Aurora pertence a Isabel 

Penteado e suas filhas Carolina e Beatriz, que são a 6ª 

geração da mesma família na mesma propriedade. Dos 

600.000 pés de café de outrora, hoje não resta mais nada. 

Atualmente, a fazenda dedica-se à plantação de cana, 

laranja, soja, sorgo e milho, sendo que seu plantel da raça 

Caracu é um dos melhores e o mais antigo do Brasil, 

segundo Dona Isabel.  

Grande parte das terras cultiváveis da fazenda foi 

recentemente vendida para Ayrton Corrêa, dono também 

da Fazenda Prudente do Morro e da Fazenda Santa 

Veridiana, sendo que apenas a sede da Fazenda Aurora, 

com todas as construções da época cafeeira, continua 

sendo propriedade de Isabel Penteado.  

A Fazenda Aurora conserva em perfeito estado todas as 

antigas benfeitorias, assim como objetos antigos usados 

para diversos trabalhos rurais e da própria família. Trata-

se de uma propriedade considerada bem sucedida em sua 

experiência com o turismo rural, cultural e histório, tendo 

recebido muitos visitantes, inclusive estrangeiros. 

Foto 204 – Os tijolos utilizados nas 

construções da sede da Fazenda 
Aurora. O conjunto em alvenaria é 
nitidamente um marco de uma nova 
cultura construtiva 
Fonte: foto de MPHR. 
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O conjunto arquitetônico da sede Fazenda Aurora é composto por edificações relacionadas à 

cultura cafeeira e atividades complementares, como a criação de gado - animais de trabalho e 

produção de carne e leite - e beneficiamento do milho e arroz para consumo interno. A 

maioria das construções segue um eixo único de implantação, seguindo uma via em aclive que 

se inicia ao pé do Ribeirão das Tabaranas, ficando apenas a colônia em local diferenciado. De 

um lado, passa-se pela antiga escola e algumas casas de funcionários, pelo estábulo e 

estrebaria, pela serraria, tulha, casa de máquinas e terreiro. Do outro lado da via, a cocheira, 

atual garagem, a casa sede - com seus pomares, jardins e área de lazer recente - e os 

escritórios. No topo desta colina, estariam as antigas plantações de café. Tudo se encontra em 

ótimo estado de conservação, apenas a senzala foi demolida. 

A casa sede da Fazenda Aurora foi construída em tijolos de barro cozido fabricados na própria 

fazenda, na década de 1870. Trata-se de uma casa de morada construída sobre plataforma 

levemente elevada do solo, devido à declividade do terreno, com porão alto. Possui janelas 

com venezianas externas e vidraças internas e o piso interno é de assoalho de madeira, bem 

como a estrutura do telhado, coberto com telhas capa e canal. A configuração espacial da sede 

preserva, no novo sistema construtivo em tijolos, a grande sala central bandeirista ou mineira, 

acessada pelo vestíbulo ou hall de entrada. 

 

Foto 205 – Vista frontal da casa sede. Casa térrea de porão alto, como as casas urbanas da segunda metade do 

século XIX. O vestíbulo substituiria o alpendre que, neste caso, parece ter sido anexado à construção 
posteriormente. Fonte: foto de MPHR. 
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Desenho 26 – Planta e cobertura da casa sede da Fazenda Aurora. Fonte: MPHR. 

 

Legenda: 

1- alpendre frontal 

2- vestíbulo ou hall de entrada 

3- escritório/ sala de visitas 

4- sala de jantar 

5- sala íntima 

6, 7, 8, 9- dormitório 

10- dormitório 

11- área de serviços/ cozinha 

12- alpendre da antiga senzala 

13- alcova demolida 
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Foto 206 - Vista frontal da casa sede. Janelas com cimalhas e lambrequins no telhado. Fonte: MPHR.  

 

Foto 207 – Lateral esquerda da casa sede e capela. Fonte: foto de MPHR. 
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Foto 208 – Vista do alpendre frontal sobre porta de entrada da antiga senzala, contígua à casa sede. Janelas 
com grades de ferro, sem vidraças. Fonte: foto de MPHR. 

 

 

Foto 209 – Interior da casa sede: vestíbulo e a grande sala de jantar. Fonte: fotos de MPHR. 
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Foto 210 – A edificação que abriga os escritórios. Construção de tijolos sobre embasamento de pedra: porão alto 

com ventilação. Detalhes de cimalhas sobre as vergas curvas das janelas e portas e pilastras marcando o ritmo 
da fachada. Fonte: foto de MPHR. 
 

 

Foto 211 – Escola mista e colônia. Fonte: fotos de MPHR. 
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Foto 212 – Detalhe do calçamento em pedra-ferro: escoamento das águas pluviais em direção ao Ribeirão das 
Tabaranas. Fonte: fotos de MPHR. 
 

 

Figura 213 – Estrebaria e estábulo: cimalhas e pilastras na fachada. Fonte: fotos de MPHR. 

 

 

As edificações relacionadas ao processo de beneficiamento do café, ainda presentes na 

Fazenda Aurora - casa de máquinas, tulha, terreiro, despolpador, canais condutores, lavador, 

receptor e casa de controle das pragas - caracterizam dois métodos de preparo do café, o 

método por via seca, no preparo do café em terreiro, e o método por via úmida, que inclui 

trabalhos de separação do café “cereja”, despolpamento, remoção da mucilagem e lavagem do 

produto. O café colhido na lavoura deveria ser depositado no receptor (23) passando para o 

lavador geral (21) onde, através de comportas de ferro, seria separado o café de impurezas 
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como pedras e terra e também o café já seria classificado segundo a umidade, separando o 

café “cereja” para processo de beneficiamento diferenciado, conduzido, então, para outro 

lavador (20) que o levaria através dos canais condutores (19) até o despolpador. Após passar 

por esta máquina, deveria o café ser processado para remoção da mucilagem e depois lavado 

novamente, para somente no final desse processo poder ser seco no terreiro. No processo por 

via seca, o café em “coco”, depois de lavado, poderia ser conduzido diretamente para o 

terreiro. Após a secagem, o café seria conduzido através do carrinho de mão ou vagonete para 

a tulha, onde seria armazenado até que pudesse passar pelo processo final de beneficiamento, 

separação, classificação e ensacamento, na casa de máquinas. Nesta propriedade, receptor, 

lavadores e canais condutores foram construídos em tijolos e o terreiro pavimentado, 

revestido de tijolo de barro comum. Despolpador e edificações que abrigam a casa de 

máquina e as tulhas possuem alicerce de pedra e alvenaria de tijolos, sendo que estas últimas 

edificações são levemente elevadas do solo e as tulhas construídas em madeira. Todo este 

conjunto arquitetônico encontra-se em ótimo estado de conservação, o que nos permitiu essa 

análise do processo de beneficiamento. 

 

 

Foto 214 – A caixa d’água e o receptor de café (23) direto da colheita. Detalhe das aberturas que comunicam o 
receptor e o lavador dos grãos de café. Fonte: fotos de MPHR. 
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Foto 215 – O lavador de café. Local onde era feita a separação dos grãos das impurezas, como pedras, folhas e 

areia. O sistema utilizava água corrente vinda da caixa d’água situada logo acima e comportas de ferro para 
encaminhamento dos grãos para os canais condutores. Nesse processo, separava-se o café cereja, 
encaminhado para o despolpador. Fonte: foto de MPHR. 

 

 

 

Foto 216 – O lavador e os canais condutores em direção à construção que abrigava o despolpador mecânico. 

Fonte: fotos de MPHR. 
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Foto 217 – No centro, a tulha vista do terreiro de café. Vista geral  do terreiro de café subdividido em quadras ou 

tabuleiros, para facilitar a secagem de vários lotes de café. O terreiro, revestido de tijolos, foi construído em nível 
inferior ao das instalações de recepção e lavagem do grão e superior ao das instalações de armazenamento e 
beneficiamento final do produto. Fonte: foto de MPHR. 

 
 
 

 

Foto 218 – Vista do viaduto que interliga terreiro e tulha e sustenta os trilhos por onde correm as vagonetas que 
transportam o café seco no terreiro. Fonte: foto de MPHR. 
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Foto 219 – Detalhe dos trilhos da vagoneta chegando na parte superior da tulha. Fonte: foto de MPHR. 

 

 

Foto 220 – Interior da tulha e casa de máquinas. Fonte: fotos de MPHR. 
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Foto 221 – Vista da serraria e dos fundos da tulha.  Fonte: fotos de MPHR. 

 

 

 

Foto 222 – Serraria. Construção de tijolos sobre embasamento de pedra. Fonte: fotos de MPHR. 
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6.8 Fazenda Campo Alegre 

 

 

 

Mapa 18 - Localização da Fazenda Campo Alegre. Sem escala. Fonte: Base cedida pelo Museu Histórico e 

Pedagógico Alfredo e Alfonso Taunay de Casa Branca, com informações e detalhes complementados pelo 
coordenador do museu, sr. Adolpho Legnaro Filho. 
 

Ano de realização da pesquisa de campo: 2006 

Localização: Município de Casa Branca. 

Fundação: 1889. 

Proprietário original: 

Proprietário atual:  

Cultura original: café. 

Cultura atual:  turismo rural, religioso e eventos. 
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Foto 223 – Foto aérea sobre a Fazenda Campo Alegre. Fonte: Base do Google Earth* 2007. 

 

 

Foto 224 – Foto aérea sobre a sede da Fazenda Campo Alegre. Fonte: Base do Google Earth* 2007. 
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Foto 225 – Elevação frontal da casa sede da Fazenda Campo Alegre. Fonte: fotos de MPHR. 

 

 

Foto 226 – Elevação frontal da casa sede da Fazenda Campo Alegre. Fonte: fotos de MPHR. 
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Foto 227 – Elevação posterior da casa sede da Fazenda Campo Alegre: planta em L. Fonte: fotos de MPHR. 

 

 

Desenho 27 – Planta da casa sede 

da Fazenda Campo Alegre. Planta 
em “L”, com varanda frontal em “U”. 
Destaque para a grande sala central. 
Fonte: Vladimir BENINCASA, 
arquivo pessoal. 
 
Legenda: 
 

1- vestíbulo 

2- sala de jantar 

3- dormitórios 

4- cozinha/ copa 

 

A- alpendre 
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CONCLUSÃO 

 

 

A amostragem de dez propriedades rurais casa-branquenses, inseridas no contexto da 

expansão da cafeicultura pelo Estado de São Paulo, contribuiu para um exercício de reflexão a 

respeito da arquitetura rural paulista do século XIX. Ainda que se trate de um microcosmo 

bastante específico, este estudo permitiu o entendimento do funcionamento das fazendas 

cafeeiras paulistas, no espaço conhecido como Sertão do Rio Pardo, além de suscitar 

questionamentos pertinentes à historiografia regional: contribuições culturais paulistas e 

bandeirantes, açorianas e mineiras, especialmente, sem desconsiderar as referências 

portuguesas no Brasil dos anos 1700. 

O caso emblemático da casa sede da Fazenda Cachoeira levou à discussão da presença da 

arquitetura dita bandeirista ou de tradição bandeirista, em meio à arquitetura mineira. Vimos 

que, pelo Caminho de Goiás durante o século XVIII, alguns paulistas bandeirantes se fixaram, 

sim, nesses pousos abertos à beira da estrada, mas foram os mineiros, no final desse século até 

o início do XIX, que efetivaram o povoamento local, via Rio Pardo, à procura de terras para 

seu gado. Assim, mesmo que a planta da casa sede daquela fazenda dos Villela de Andrade 

nos remeta à lembrança da casa bandeirista, com o alpendre frontal ladeado por capela e 

quarto de hóspedes e a grande sala central, passamos a considerar estas como características 

também presentes na arquitetura mineira e, por isso, o viés do contato com esta cultura de 

Minas Gerais seria o mais aceitável.  

O próprio Lemos, em Casa Paulista, chegou a afirmar que “muitas das casas mineiras 

possuem o alpendre central, mas não são casas bandeiristas, mas casas mineiras com 

influências portuguesas. Até o próprio IPHAN chegou a confundir esses estilos”. 

Também nós não deixamos de considerar as origens portuguesas da arquitetura bandeirante e 

mineira, que teriam se adaptado a regimes climáticos e relevos diferenciados e, portanto, 

resultado em partidos arquitetônicos próprios. Assim, a discussão da permanência de uma 

“tradição bandeirista” seria tema de futura tese e implicaria gigantescos esforços de leitura de 

documentação antiga, não só referente ao Estado de São Paulo, mas também ao de Minas 

Gerais. 

Em relação às transformações da arquitetura colonial, apresentamos a discussão da 

permanência ou de uma reinterpretação da tradição clássica da arquitetura portuguesa ou da 

introdução de inovações advindas do neoclassicismo francês e, posteriormente, do ecletismo. 

Essas considerações estéticas, no entanto, foram aqui apresentadas de uma forma ainda 



227 

incipiente, com o objetivo primário de sugerir o exame da historiografia rural paulista. Não 

pretendemos chegar a conclusões definitivas a respeito das características da arquitetura rural 

paulista do século XIX, mas contribuir para o aprimoramento das investigações dentro desse 

campo de pesquisa específico, a partir do estudo de exemplares construtivos peculiares 

inseridos no contexto mais amplo do Nordeste do Estado de São Paulo. Para tanto, foram 

considerados diversos autores com pesquisas consagradas, como Carlos Lemos, Nestor 

Goulart Reis Filho, Ivo Porto de Menezes e Sylvio de Vasconcellos, além de Daici Freitas e 

Lucila Brioschi, abordados em assuntos específicos sobre a arquitetura paulista e mineira nos 

séculos XVIII e XIX, sempre apresentados em paralelo com as percepções específicas a 

respeito dos exemplares casa-branquenses e considerados com cautela, por se tratarem se 

estudos primários.  

A partir dessas considerações, foram identificados dois grupos distintos de fazendas, cada 

qual com suas características próprias de implantação do conjunto arquitetônico e edificações 

diferenciadas: 

 

1- fazendas fundadas no início do século XIX e relacionadas diretamente com o povoamento 

mineiro e que desenvolveram a pecuária extensiva e o cultivo de produtos alimentícios para 

consumo e comércio local, ou de fazendas relacionadas à produção açucareira. Todas elas 

posteriormente introduziram o café: Prudente do Morro, 1830 – gado; Cachoeira, 1859 – 

gado; Santa Maria da Pinga, 1828 – açúcar. 

 

2- fazendas fundadas na segunda metade do século XIX com o cultivo do café: Santa Cruz, 

1850 – café; Santa Paulina, 1900 – café; Santa Veridiana, 1868 – café; Capão Alto, 1900 – 

café; Brejão, 1864 – café; Aurora, 1869 – gado e café; Campo Alegre, 1889 - café. 

 

Nesses dois grupos de fazendas, podemos distinguir três “tipologias” de casas sedes, com 

características semelhantes: 

1- casa de típica tradição mineira, com estrutura autônoma de madeira e respeito à topografia 

do terreno: Fazenda Cachoeira; 

2- casas com influências da tradição clássica, já com elementos de ornamentação nas 

fachadas: Fazenda Prudente do Morro, Aurora e Brejão; 

3- casas com influências ecléticas: Santa Veridiana e Santa Paulina. 
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As demais casas sedes apresentariam características particulares, mesclando essas três 

tipologias.  

A propósito, diante da diversidade arquitetônica representada por esses poucos exemplares de 

casas sedes rurais e complexos cafeeiros, poderíamos afirmar que a história da arquitetura do 

interior paulista ainda está por ser escrita e a sua efetivação é iminente, haja vista as 

demolições e substituições dessa arquitetura oitocentista por outra, muitas vezes sem qualquer 

expressão plástica, apenas com objetivo utilitário e de praticidade. 

No decorrer dos três anos de mestrado, ao caminhar pelas estradas de terra, percebemos que 

muita coisa mudou. A paisagem verde que se renova a cada estação, a cada colheita, também 

altera a paisagem edificada. Muitas construções foram demolidas e outras se escondem em 

meio à cana crescida. A economia do combustível interfere a olhos vistos na manutenção da 

paisagem antiga do meio rural paulista.  

Por outro lado, faz-se mister saudar o trabalho exemplar daqueles que mantêm vivo o Museu 

Histórico de Casa Branca que, mesmo em meio à falta de pessoal técnico e espaço físico 

adequado, recebe e armazena documentos de suma importância para a reconstituição da 

história do município e região. São esses arquivos as provas materiais que as mudanças 

sociais e econômicas dificilmente poderão destruir, imprescindíveis para que a história 

continue a ser contada. 
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APÊNDICE A – POVOAMENTO AÇORIANO 

 

 

Segundo Pantoja254, foi em conseqüência da diminuição da população paulista, convocada 

para as guerras do Sul, que o Governador Francisco de Assis Mascarenhas, Marquês de 

Palma, tratou de promover a colonização estrangeira, por isso a tentativa de formar um núcleo 

de colonização açoriana nessas terras da Freguesia de Casa Branca. 

Como havia cinco famílias açorianas na sesmaria do Rio do Peixe255, chegadas em 1813, e 

sendo o Caminho de Goiás a via de maior comércio para o interior, projetou o governo 

instalar os ilhéus nessa região.  

Segundo Amélia Trevisan256, chegam à Capitania de São Paulo, em dezembro de 1814, vinte 

casais açorianos para o aumento da população e o desenvolvimento da lavoura, mas somente 

dezenove famílias chegariam a Casa Branca em maio de 1815, com cinco a sete filhos cada, 

somando cerca de cento e vinte pessoas, que vieram das ilhas atlânticas à custa do Estado para 

se estabelecerem no Sertão do Rio Pardo, para povoarem a estrada que ia de Goiás a Mato 

Grosso. 

 

 

Os chefes das famílias açorianas eram257: 

1- Antônio de Souza Pacheco 

2- Manuel Batista 

3- João Lourenço de Borba 

4- Manoel Correia 

5- Manoel Antônio 

6- José Valério do Sacramento 

7- Domingos José de Melo 

8- Antônio José do Nascimento 

9- Manoel Espínola de Bitancourt 

10- Francisco de Souza Pimentel 

11- José da Rosa Machado 

                                                 
254

 PANTOJA, 1942, p. 28. 
255 A sesmaria do Rio do Peixe localizava-se no Termo da Vila de Moji das Cruzes e os chefes das famílias 

açorianas eram: Manoel Raposo Velloso, Antônio Raposo, José da Costa, José da Ponte e José de Oliveira. 

Id. 
256

 TREVISAN, 1979, P. 61. 
257

 Id. 
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12- Francisco Antônio 

13- Manoel Vieira 

14- Francisco Cardoso 

15- Fructuoso de Quadros 

16- João José da Cunha 

17- Manoel do Conde 

18- Francisco de Espínola 

19- José de Ávila Neto  

20- Silvestre Corrêa Medina (que ficara em Santos) 

 

 

Segundo Ganymedes258 José, teriam vindo para Casa Branca 124 açorianos, de 23 famílias 

diferentes: 

1- Manuel Antônio Machado, sua mulher Domingas da Conceição e dois filhos. 

2- Manuel de Conde Pais, sua mulher Juana Francisca da Conceição e seis filhos. 

3- Manuel de Espíndola Bittencourt, sua mulher Maria Antônia de Jesus e seis filhos. 

4- Manuel Correia de Melo, sua mulher Maria Josefa e cinco filhos. 

5- Antônio Raposo, sua mulher Ana Maria e seus quatro filhos. 

6- Manuel Joaquim de Matos, sua mulher Úrsula Brandina da Conceição e sete filhos. 

7- Narciso Vieira Gonçalves, sua mulher Vicência Maria da Conceição e cinco filhos. 

8- Manuel Valério do Sacramento, sua mulher Teresa Cândida de Jesus e um filho. 

9- João Vieira da Costa, sua mulher Maria dos Anjos de Bittencourt e oito filhos. 

10- José Vieira da Costa, sua mulher Ana Maria das Dores e dois filhos. 

11- José de Souza, solteiro. 

12- João de Matos Oliveira, sua mulher Rosa Vitorina de Conceição e nove filhos. 

13- José da Rosa Machado
259, sua mulher Maria Delfina do Rosário e quatro filhos. 

14- Máximo José de Souza, sua mulher Ana Joaquina de Jesus e um filho. 

15- José de Pontes dos Reis. 

16- Francisco de Espíndola, sua mulher Aldina Rosa e oito filhos. 

17- Antônio José da Rosa, sua mulher Júlia Marfisa do Rosário e 11 filhos. 

18- Manuel Veloso de Souza, sua mulher Ana Rosa e quatro filhos. 

19- Manuel Vieira Gonçalves e seus dois filhos. 

                                                 
258

 JOSÉ, 1972, p. 30. 
259

 Esta família aparece na genealogia da família Horta. Ver Anexo B. 
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20- Francisco de Souza Pimental. 

21- Manuel Batista de Mendonça. 

22- Francisco Antônio de Espíndola. 

23- João Lourenço da Borba. 
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APÊNDICE B – ÁRVORE GENEALÓGICA DA FAMÍLIA HORTA 

 

Famílias vindas dos 

Açores e Minas 

Gerais, no século 

XIX, para Casa 

Branca, SP260. 

 

 

 

                                                 
260

 Dados de fontes orais: memória de família. 


