
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE FILOSOrlA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTODE HISTÓRIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM IUSTÓRIA ECONÔMICA 

Os caminhos da riqueza dos paulistanos na primeira 
metade do Oitocentos·· 

Orientador: Prof. Dr. Nelson H. Nozoe 

Maria Lucíli~ Viveiros Araújo 

Tese apresentada ao Programa de pós-graduação 
em Hi!)tória Econômica da Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 
Vniversidade de São Pauio. para ohtenção do 
título de Doutor em História Econômica. 

São Paulo 
2003 



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE FIT..,OSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

DEPARTAMENTODE HISTÓRIA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM HISTÓRIA ECONÔMICA 

Os caminhos da riqueza dos paulistanos na primeira 
metade do Oitocentos 

Orientador: Prof. Dr. Nelson H. Nozoe 

São Paulo 
2003 

Maria Lucília Viveiros Araújo 



Membros da comissão julgadora 

Prof. Dr. Carlos A. P. Bacellar 

Profa. Dra. Maria Cecília França Lourenço 

Profa. Dra. Raquel Glezer 

Prof. Dr. Renato L. Mat·condcs 

Prof. Dr. Nelson H. Nozoe (orientador) 

e-mail: mlucilia@yahoo.com.br· 

mailto:mlucilia@yahoo.com.br


Agradeço à FAPESP. Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo, pelo apoio que me deu durante todos 

estes . anos de preparação da tese, sem o qual dificilmente 

este trabalho teria sido realizado com sucesso. Meu 

especial agradecimento ao seu professo-avaliador - ele 

foi o grande incentivàdor de meu contínuo 

apeifeiçoamento. Com a Resen1a Técnica da FAPESP. tive 

a oportunidade de conviver com estudantes e professóres 

da Université de Montréal, e sem dúvida isto muito 

favoreceu o caráter experinzemal deste trabalho 

historio gráfico. 



Agradecimentos 

'Esta pesquisa contou com o aW(ffúJ aos áeáicaáos 
funcionários áo .9Lrquivo áo 'Estaáo, áo .9Lrquivo áa Cúria 
Metropofitana áe São Pau!o, áo .9Lrquivo áo CI/D:J!J4.L e áo 
.9Lrquivo áo Juáiciário áe São P~ufo. 

Muitos professores contri6uíram com críticas, ·sugestões, 
6i6fiografias ou tex;jos. 'Eu gostaria áe agraáecer 
particufannente aos professores: Profa. Cyntfiia van f)(amp, 
Prof '.Dr. Carfos .91.. P. 'Baceffar, Prof '.Dr. Jofin 9vfonteiro, 
Proja. fJJra. 1?._aque[ (jfezer e ao Prof fJJr. :J<çnat(J Luís 
Marconáes. 

!Rgnovo meus agraáecimentos aos professores que 
acompanfiaram meu estágio no fJJepartamento áe Jfi.stória áa 
•Université áe Montréaf: Prof '.Dr. Cfiristian fJJessureau[t e 
Prof fJJr. Cfauáe Morin, áiretor áo fJJepartamento áe 
Jli.stória áa Vniversiáaáe. 

Sou grata ao Prof fJJr. :J..ff_fsonJfiáeiK:f. 9{pzoe pefa orientação 
áa tese. 

'E sou eternamente grata aos meus filhos e ao meu marúfo, 
que me awjliaram em toáas asfases áo traóaffz.o. 



Os caminhos da riqueza dos paulistanos na primeira metade do Oitocentos 

RESUMO 

Esta tese tem por objetivo identíficar os caminhos, o grau de acumulação e a 

composição da riqueza dos moradores da região central da capital de São Paulo, na 

primeira metade do século XIX. Para tanto, utilizamos-nos principalmente de 

informações colhidas em inventários post-mortem e de dados extraídos de antigos 

recenseamentos da capital. 

Em uma amostra de 165 inventários, testamos vários procedimentos para 

averiguar o grau de acumulação do paulistano nessa época: identificamos a evolução do 

valor médio dos montes brutos, comparamos o crescimento dos montes brutos e das 

partilhas dos inventários de. pais e filhos, assim como o crescimento dos montes brutos 

dos i~ventários de casais, e o percentual de crescimento dos escravos domésticos desses 

moradores. Este procedimento revelou que a riqueza aumentou no lapso temporal 

considerado. o teste das possibilidades de dispersão da riqueza dos inventários pelo 

endividamento local, pelo endividan1ento com outras praças comerciais ou pelas 

disposições dos falecidos nos testamentos evidenciou que era pequeno o 

comprometimento da riqueza por esses fatores. 

O exame das opções de investimentos mostrou que os mais ricos aplicavam seus 

recursos principalmente em engenhos de cana-de-açúcar no interior, enquanto os 

medianamente ricos os aplicavam nos negócios a crédito. As camadas médias preferiam 

·as propriedades locais, ou seja, parte da riqueza girava o comércio citadino, e outra 

parte era investida na expansão das novas áreas agrícolas. Verificamos que esses 

investimentos acabavam movimentando o conjunto da economia, pois não foram 

encontrados. indícios de decadência da cidade como afirmaram alguns historiadores que 

escreveram sobre a urbe. 

Palavras-chave: História de São Paulo; estudo da distribuição e composição da riqueza; 

estudo de grupos urbanos; estudo com inventários; tecnologia de bancos de dados. 



The path of Paulistanos wealth in the first half of the 19th century 

ABSTRACT 

This dissertation intends to identify the paths, the degree of accumulation, and the 

composition of wealth for people living in central São Paulo, in the first half of the 19th 

century. The information used to determine this was mainly collected from post-mortem 

inventaries and censuses taken in São Paufo at that period. 

Using a sampling of 165 inventaries, a number of procedures were used in order to verify 

the degree of wealth accumulation among Paulistanos at that time: the evolution of the 

average value of the gross estate was reconstructed, the increase in gross estate was 

compared, . as well as the division of parent/child inventaries, the increase in the gross 

estate mentioned in couples' inventaries, and the growth rate of domestic slaves owned by 
J 

this population. This procedure revealed that wealth increased in the timeline considered. 

When checking possibilities of wealth dispersai from inventaries by- local indebtedness. 

regional indebtedness or by the dispositions specified by the deceased in the wills - it was 

&hown that these factors did not brought about dispersai of wealth. 

When we look into investment options, we found that the wealthiest people investcd mainly 

in the sugar industry ("engenhos de cana-de-açúcar") in rural areas. The less wealthy 

invested in credit àctivities. The midd!e class preferred local investments. Part of the wealth 

spurrcd inner city commerce and part was invested in the expansion of new agricultura! 

areas . \Ve found that these investments were ir.strumental in driving the economy as a 

whoie. We did not find indications of economic decay, as was averred by some historians 

who wrote about the city. 

Keywords: History of São Paulo; wealth distribution; urban groups; post-mortem 

inventaries; database technology. 
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INTRODUÇÃO 

São Paulo se desenvolveu ao acaso, sem considerar a qualidade de vida dos seus 

moradores, até que, no Novecentos, chegou ao gigantismo. O recenseamento 

populacional de 2000 contou 10.434.252 moradores na capital, que somados àqueles 

residentes em áreas vizinhas, resultaram em uma população metropolitana (a Grande 

São Paulo) de 17.807.926 moradores.• Olhando essa imensidão populacional é difícil 

localizar o manso e pacato burgo das memórias dos cronistas do oitocentos. Reportamo

nos aqui ao burgo pachorrento, sem animação, da primeira metade do século, no intuito 

de desvendar o silencioso processo de acumulação de riqueza por seus moradores. 

Nossa tarefa será, pois, apresentar uma faceta esquecida da antiga cidade, e assim 

provocar novas reflexões sobre a gênese deste grande c.onglomerado humano. 

O tema central desta tese é o caminho da riqueza dos paulistanos na primeira 

metade do Oitocentos. A princípio, parece um contra-senso descrever a riqueza dos 

.Paulistanos quando a quase totalidade da literatura sobre essa época relata a pobreza da 

região. Porém, aereditamos que a pobreza apregoada não foi regra para todos, c fontes 

diferentes respaldaram nossas pesquisas. 

A idéia inicial de realizar o trabalho nos moldes que vão aqui apresentados -

fichamento em série dos processos do Judiciário -nasceu na época do levantamento 

documental do mestrado (ARAÜJO, 1997). Nessa oportunidade, freqlientam?s por 

várias semanas o Arquivo do Judiciário, então situado na Vila Leopoldina, e ficamos 

impressionad<fi com o tamanho desse arquivo. Por meses percorremos os vários 

departamentos do Judiciário para temar localizar uma listagem dos processos de 

1 
Dadüs do sire da Prefeitura da cidade de São Paulo, acessado no mês de maio de 2001: 

~I t r.:L~·w~ ·P.re f e i tura.sp. !!~V. hr/sccrct aria5/ol au.gjam.:nto/s.n_s_m nurncro~/000 I /portal/secretarias/plane 
Jamemo/sp_cm_numeros/0003 
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inventários post-mortem do século XIX, e as informações eram sempre desencontradas. 

Cada departamento indicava outro setor como responsável pela listagem e localização 

desses processos. Mais tarde, lendo a tese de Zélia Maria Cardoso de Mello ( 1990), 

compreendemos que, para estudar tais processos fazia-se necessário abrir todas aquelas 

caixas e elaborar uma listagem por nome, número e data do processo. Trabalhando 

individualmente, levamos um ano nesse levantamento. Em 1999, o arquivo mudou para 

o Tatuapé e a seguir, em 2000, para o lpiranga. Essas mudanças dificultaram ainda mais 

a localização da maioria dos processos. Como esta tese pretende ser geradora de novos 

trabalhos, apresentamos no anexo a listagem desses inventários, o formulário do banco 

de dados e a síntese dos principais dados empíricos. 

A capital de São Paulo é privilegiada por possuir um dos mais vastos e antigos 

conjuntos documentais do País. Sua historiografia também é vasta, no entanto, tem 

repetidas as mesmas fontes e os mesmos temas. A historiografia do fim do século XIX e 

início do XX escreveu quase em eco que a capital do início do século XIX continuava 

pobre. Este era o pensamento de Teodoro Sampaio, que em obra dada a público em 

1901, afirmou: ••A cidade propriamente dita não tem animação nem comércio"(1978, 

p.71 ). Em verdade, essa obra não pesquisou com detaihes as características da cidade ou 

dos seus moradores, apenas lançou idéias gerais sobre a pobreza anterior da cidade e a 

riqueza posterior propiciada pela expansão da cultura cafeeira. 

Uma obra mais extensa foi escrita por Ernani Silva Bruno, que fez publicar três 

volumes sobre a história de São Paulo. Cada volume apontou a complexidade cultural 

que a cidade .havia atingido. O primeiro volume tratou do arraial de sertanistas (das 

origens até os anos vinte do século XIX); o segundo volume descreveu o burgo dos 

estudantes (da criação da faculdade até os anos setenta); e finalmente o terceiro volume 

exaltou a cidade dos fazendeiros. O período que abrange nosso trabalho corresponde aos 

dois primeir.os volumes. As fontes daquele trabalho foram basicamente as memórias, os 

·cronistas locais e os viajantes estrangeiros. O ponto de encontro dos paulistas era o 

arraial de sertanistas, local privilegiado das cerimônias religiosas e cívicas por 

praticamente três séculos. No segundo volume. a cidade, qualificada como o burgo dos 

estudantes, havia adquirido um novo significaào com a fundação da faculdade: 

destacava-se como centro cultural da Província. Entretanto, "( ... ) até meatlos do século 

XlX São Paulo não se distanciou por isso quase nada de sua fisionomia colonial ( ... )" 

(1953, vol. li, p. 442). Para Silva Bruno, o comércio de animais havia poss.ibilitado 
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umas poucas fortunas, porém a· comércio de açúcar só atravessava a cidade, criando 

apenas algumas oportunidades para os negócios regionais. 

Affonso Taunay foi o mais prolixo historiador da cidade. Somente no período de 

1800 a 1850 escreveu quatro volumes sobre a capital. Ele se baseou sobretudo na 

documentação oficial e, ·subsidiariamente, nos cronistas e viajantes. Esses volumes 

tinham a intenção de compor um grande volume de fatos políticos que marcaram o 

. período, e raramente esse historiador expôs idéias gerais ou sínteses. Entretanto, na 

época das comemorações do quarto centenário da cidade, acabou publicando uma 

súmula de todo esse trabalho, onde apresentou as sínteses de cada época. Nesse 

trabalho, Taunay caracterizou a cidade vivendo: "( ... ) pacífica e modorrentamente, de 

1701 a 1821. Nenhum. grande acontecimento veio perturbar-lhe a quietude de uma 

época de acentuada e profunda depressão econômica progressiva ( ... )" ( 1953, p.232). O 

autor atribuiu a estagnação da capitania e da cidade à má administração colonial. 

Em outra publicação das comemorações do quarto centenário da capital. o 

brasilianista Richard Morse ( 1970) utilizou a mesma documentação dos historiadores 

anteriormente citados e, possivelmente por isso, chegou às mesmas conclusões. 

Co.ntudo, seu discurso introduziu uma conceituação nova: até os anos vime do século 

XIX, a cidade teria mantido os traços da vida comunitária, enquanto na<; décadas 

seguintes, com progressos e recuos, assimilava os traços de metrópole. 

· Em síntese, têm sido recorrentes na história da capital sobre a primeira metade 

do Oitocentos as referências à decadência e à pobreza da urhe paulistana. tida sem 

expressão quando comparada às principais capitais brasileiras do mesmo período. Nosso 

trabalho não é exatamente um contraponto a esses trabalhos, até porque nossa 

documentação, ainda que extensa e serial, elucida apenas alguns poutos dessa ampla 

problemática: apresenta o potencial da riqueza detida, no momento da morte. por alguns 

de seus moradores do núcleo central. 

Mas nem todos os historiadores destacaram a pobreza da cidade. Nos anos 

sessenta, Maria Luiza Mar~ílio introduziu os métodos da demografia histórica no estudo 

da capital. Seu trabalho utilizou principalmente os antigos recenseamentos da capital e 

os registros paroquiais (batismo, casamento e óbito). Esse trabalho tabulou os dados da 

referida documentação, descrevendo o povoamento e a população da cidade entre 1765 

e 1836, época dos levantamentos populacionais do governo. Essa tese expôs alguns 

dados novos questionando a idéia de pobreza generalizada, a saber: a cidadé' perdia 

ten·itório e conseqi.ientemen!e 1->ua popuiação na ·primeira meiacle do Oitocento<:;, levando 
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em conta a taxa de crescimento demográfico, entre 1798 e 1836, de 0,07%, e o aumento 

da produção do mesmo período, de 1,32%; ela concluiu que a renda per capita 

aumentava 1,25% anualmente. A autora insinua uma cidade econonúcamente mais ativa 

nesse período: "Este comércio, pequeno ou grande, contribuiu para o desenvolvimento 

do espírito de empresa dos paulistas [ ... ]" (1974a, p.XV). 

Este último trabalho não só introduziu uma· nova metodologia na historiografia 

brasileira, como apontou a possibilidade de estudarmos a história da capital por outro 

ângulo e com novas tecnologias. Com fontes diferentes, nossa tese coloca-se ao lado das 

teses dessa autora. 

Para identificar o grau de acumulação e reprodução da riqueza dos moradores de 

São Paulo entre 1800 e 1850, criamos um banco de dados contendo as informações de 

165 inventários post-mortem, acrescidos dos dados dos antigos recenseamentos e do 

imposto urbano da éapital de 1809 (Décima Urbana). Esse banco de dados possibilitou a 

contagem detalhada dos bens declarados pelos inventariantes. Os inventários, que 

serviram de base para a feitura deste estudo, foram então separados por décadas e por 

nível de monte bruto. Verificamos, então, as possibilidades de crescimento dos montes 

brutos médios nas cinco décadas. Por sua vez, com o número dos escravos urbanos 

colhido nos inventários de alguns indivíàuos que haviam aparecido nas várias listas 

nominativas, pudemos constatar, pela análise longitudinal, o nível de enriquecimento 

pessoal a partir do aumento do número de escravos domésticos possuídos. Além disso, 

para o grupo de inventários da mesma família, testamos o grau de sucesso das novas 

gerações na reprodução e transmissão dos bens: comparamos os totais dos montes 

bmtos e das panilhas dos pais e dos seus filhos, e a possibilidade de manutenção ou 

crescimento das meias herdadas pelos viúvos. Os resultados sempre apontaram índices 

positivos de creséimento da riqueza dessas famílias . 

Por outro lado, procuramos equacionar as possibilidades de evasão da riqueza da 

capital canalizada pelas remessas para os herdeiros em Por1ugaJ, pelas dívidas com as 

praças do Rio de Janeiro e de Portugal, pelo excesso de gastos suntu{u·ios, pela 

distribuição de legados generosos, ou por sua pulverização entre o elevado número de 

herdeiros. Os dados gerais c os estudos de casos (inventariados com muitos devedores e 

igualmente com muitos credores) demonstraram que era positiva a relação comercial de 

São Paulo com as praças do Rio de Janeiro e de Por1.ug~I. 'Não encontramos um número 

expressivo ~e fa!ecidos insolventes, o grupo de menor renda e as novas gerações 

reduziram o número de filhos. as disposições testamentárias mantiver~m as heranças no 
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próprio grupo familiar, e as grandes fortunas dos portugueses reduziram-se 

significativamente após os anos vinte. Enfim, todos os resultados da pesquisa 

confirmaram a melhoria do nível de riqueza dos moradores que, não obstante, 

permaneceu distribuída de modo muito desigual durante todo o período aqui 

considerado. 

Na etapa seguinte, passamos para o estudo de casos com os inventariados 

separados por nível de monte bruto. Detectamos que o grupo mais rico tendia a 

transferir parte da sua riqueza aos engenhos das novas áreas agrícolas. O grupo de 

menor nível de riqueza mantinha a maior porcentagem de créditos da região, e as 

camadas médias· investiam mormente nas propriedades ou nos negócios locais. O 

esquema geral das aplicações de recursos sugere a ocorrência de uma divisão das 

alternativas de ganho de acordo com o montante possuído, e aos detentores de riqueza 

mais alentada abria-se a possibilidade de exploração de propriedades agroexportadorac; 

situadas em localidades mais distantes da capital; aos demais grupos econômicos 

restava a atuação local. Conjuntamente, esses investimentos acabavam por animar as 

atividades econômicas paulistanas. 

O resultado do esforço de investigação descrito vai aqui apresentado em quatro 

capítulos. O capítulo I faz uma resenha histórica sobre a capitania e a cidade de São 

Paulo, e tem por objetivos descrever alguns fatos históricos que explicam as oscilações 

dos preços e dos investimentos dos paulistanos na primeira metade do Oitocentos, fazer 

um relato sintético dos primeiros séculos do povoamento paulista - compreensível 

para os pesquisadores de outras áreas -, e introduzir dados complementares para o 

entendimento do desenvolvimento histórico da cidade. Incluímos também considerações 

acerca da consistência dos resultados a que chegaram os pesquisadores, cujos trabalhos 

basearam-se nos aniigos recenseamentos da capital. 

A avaliação das fontes documentais, os procedimentos metodológicos e os 

critérios da pesquisa estão relatados no capítulo Il. Registramos ainda a legislação sobre 

sucessão aplicada nos proc~ssos de inventários no Brasil e discorremos sobre a moeda e 

sua desvalorização. Além disso, elaboramos uma resenha do~ métodos de pesquisa com 

inventários post-mortem no País. comparando-os com discussões de outros importantes 

centros acadêmicos. 

No capítulo ITI revelamos os re.sullados do banco de dados. Todos os daàos 

foram sintetizados em tabelas e gráficos. pnis os trabalhos hiswriog:ráficos, assimilando 
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os recursos da informática, tendem a tomar-se mais visuais. Identificamos e 

quantificamos o nível de concentração da riqueza, e comparamos com estudos 

correlatos de outras regiões (Rio de Janeiro e Bahia) do Brasil. Descrevemos a evolução 

dos bens dos paulistanos, antes e depois da Independência, cotejando seus investimentos 

e valores e identificando os caminhos da formação, as possibilidades de reprodução, ou 

dispersão da riqueza dos moradores, pelos dados extraídos dos respectivos inventários. 

O capítulo N elucida as estratégias de acumulação de riqueza dos moradores da 

capital, com os inventariados separados em três níveis; traçamos o perfil dos bens 

materiais dos negociantes de grosso trato, dos comerciantes a retalhos, dos agricultores 

de alimentos, dos artesães e dos funcionários da cidade. Enfim, analisamos, nos estudos 

de casos, o nível de vida e a contribuição de cada grupo sócioeconômico para o 

desenvolvimento regional. 

Nas considerações finais distinguimos alguns resultados relevantes relatados nos 

capítulos. 

Nos anexos finais, destacamos a ficha eletrônica de· coleta de dados dos 

inventários post-mortem e da Décima Urbana, e a relação dos inventários do 1 o Ofício 

da capital da primeira metade do século XIX. 
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, 
CAPITULO I 

RESENHA HISTÓRICA DA CAPITANIA E CIDADE DE SÃO PAULO 

Neste capítulo sintetizamos os principais fatos que marcaram o povoamento da 

Capitania de São Paulo, visto que muitos deles explicam as peculiaridades históricas da 

capital. Apresentamos, então, as mais recentes teses sobre esse período; relatamos os 

proces.sos de ocupação e adensamento do centro histórico da cidade. e também os principais 

fatos da política e da administração ptíblica. Analisamos o padrão de vida dos moradores e, 

por último, refletimos sobre as teses que pesquisaram as listas nominativas da cidade de 

São Paulo. 

1.1. Os antecedentes 

A vila de São Paulo foi fundada em 1554 e tornou-se sede da Capitania de São 

Vicente em 1681. Em 1711, a capitania passou a se chamar São Paulo, com sede na cidade 

de Sã? Paulo. A Capitania de São Vicente chegou a ·incof1Jorar vastos territórios. Após a 

descoberta do ouro nas Minas Gerais, a administração portuguesa centralizou sua atenção 

na Região Centro-Sul e iniciou um processo de desmembramento dessa capitania. Em 1720 

foi cJiada a Capitania de Minas Gerais. Em 1848, Goiás e Mato Grosso adquiriram 

autonomia, enquanto, S&nta Catarina e Rio Grande do Sul. e posteriormente São Paulo e 

Paraná, ficaram subordinados ao governo do Rio de Janeiro. 

São Paulo teve um discreto crescimento nos primeiros anos. No início da 

colonização, a Capitania de São Vicente chegara a produzir açúcar na baixada, mas 0 

açúcar do Nordeste, mais produtivo, ofuscou a produção vicentina. A vila, criada entre 0 

litoral e a entrada do sertão (PRADO JÚNIOR, 1969), passou a tirar partido dessa posição 

privilegiada a partir da cham.ada fase bandeirística (século XVil). 
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446.386 

Figura I : O território da Capitania de São Paulo: de 1700 a 1853. Honório de Sylos ( l <n6. p.7). 

Estes mapas do Brasil apresentam a Capitania de São Paulo perdendo territó1io, com a emancipação 
de vastas regiões, até restar o teiTitório de 247.320 km2 em meados no século XIX. 
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A cidade de São Paulo ficava no entroncamento de seis caminhos terrestres: I) a 

nordeste, para o Rio de Janeiro, acompanhando o vale do Paraíba, com saídas ao norte, pela 

Mantiqueira para Minas Gerais, e ao sul, pela serra do Mar até o litoral; 2) ao norte, para 

Juqueri, Atibaia, Bragança e sul de Minas; 3) ao norte e nordeste, para Jundiaí, Campinas, 

Moji-Mirim 1
, e daí para Minas e Goiás ou Mato Grosso; 4) a oeste-noroeste, para Itu e 

Porto Feliz; 5) a oeste, para Sorocaba, daí para Faxina, Curitiba e para o Sul; 6) a leste, para 

o porto de Santos. Esses caminhos e os rios possibilitavam o acesso de Mato Grosso até o 

Amazonas ou as terras espanholas, e ao sul, para o rio de La Plata. A posição geográfica de 

São Paulo iria torná-Ia uma das primeiras capitais brasileiras sem porto marítimo. 

A fase bandeirística caracterizou-se pelo aprisionamento do indígena para a 

produção de alimentos (em especial o trigo), que abasteciam as regiões exportadoras, e 

possibilitou à Capitania de São Vicente beneficiar-se de parte das riquezas geradas pela 

economia exportadora açucareira do Nordeste brasileiro, formando assim uma pequena 

elite de proprietários de terras e uma maioria de desfavorecidos. Possibilitou também a 

abertura das rotas de acesso entre o Norte e o Sul do Brasil. utilizadas, no século XVIII, 

para a circulação de mulas, gado e mercadorias pelo interior, tendo como agentes- os 

comerciantes da cidade de São Paulo e arredores. A Estrada Real, de 1732, ligou Viamão 

(Rio Grande do Sul), Curitiba (Paraná), e Sorocaba (São Paulo) às Mina" Gerais. 

No fim do século XVII, a economia paulista de produção de alimentos entraria em 

crise ( 1630-80) porque, para sua expansão, necessitava sempre de mais mão-de-obra cativa, 

e os redutos dps '·negros da terra" ficavam mais raros e distantes (MONTEIRO, 1994). A 

experiência com as "bandeiras" de aprisionamento de índios no sertão possibilitou as 

descobertas de ouro no interior pe.los paulistas. No final do século XVII. encontraram ouro 

em Minas Gerais, e no início do século XVIII, em Mato Grosso e Goiás. 

A pr:incípio, os paulist<~s acreditaram ter achado um caminho mais fácil para o 

enriquecimento. mas a derrota na Juta que se seguiu pelo privilégio da posse das 

promissoras jazidas de ouro (GuerTa dos Emboabas, em 1707) deixou o~ paulistas fora das 

"datas" mais ricas de Minas Gerais. Por fim. os paulistas tiveram que se contentar com 

1 
As ci~ad~:s ~om n?m_c 1\~oji aparccc!m gr~f~das d~,várias fc,rmas, optamos pela grafia sugerida pda Profa. 

Ora. Maria Eaena S1mlclh. Gt:oatlas. SP: Auca, 20'.~0. 

19 



parte do comércio com as minas, o comércio de abastecimento, pois após a construção do 

caminho novo das Gerais, ligando Paraíba do Sul (Rio de Janeiro) e Paraibuna à 

zona mineira, em 1709, os çomerciantes cariocas tornaram-se os grandes beneficiados do 

comércio de exportação e importação dos mineiros2
• O ouro das minas (Minas Gerais, 

Goiás e Mato Grosso) teve seu apogeu na balança das exportações brasileiras de 1750 a 

"1760, mas a partir dos anos oitenta ele começou a cair na pauta das exportações. 

A economia paulista da primeira metade do século XVIII ainda é um tema 

polêmico. As memórias e os documentos oficiais escritos na época insistem na idéia da 

decadência econômica e da pobreza geral, seguida de algum progresso econômico após o 

restabelecimento da autonomia administrava paulista na segunda metade do século XVIII. 

A tese de livre docência de Maria Luiza Marcílio (1974b) contradiz essa idéia de que a 

capitania sofrera decadência econômica no século XVill, argumentando que as altas taxas 

de cresc.:imento demográfico da região seriam incompatíveis com a suposta decadência. 

Considera mais factível que a mineração tenha beneficiado o desenvolvimento do mercado 

interno, estimulando a produção de roças para o abastecimento das minas e que, com a 

economia gradativamente mais monetária, tenham-se criado condições para a agricultura de 

produtos tropicais para exportação no final do XVIII. Ou seja, a transferência da sede do 

vice-reinado, da Bahia para o Rio_ de Janeiro, em 1763, teria sido fator de expansão do 

comérCio de abastecimento de São Paulo. 

1.2. A integração de São Paulo ao comércio atlântico 

Desde o governo de Pombal ( 1750-1777). o primeiro-ministro ilu:-tr3do de D. José I, 

Portugal preparou-se para enfrentar uma situação de crise diante do esgotamento das minas 

no Brasil. Houve investimento no· conhecimento técnico e científico e reformaram-se 

algumas leis antigas que oneravam o Estado. Incrementou-se o comén.:io. a produção 

manufatureira e a agricultura c, principalmente, o Estado estabeleceu normas para valorizar 

o trabalho e os empreendimentos comerciais desprezados pela nobreza senhorial. Os novos 

governadores das capitanias recebiam instrução para governar incentivando a expansão da 

2 O caminho velho das Gerais f.1zia-se em duas rotas: saindo do Rio de Janeiro at~ Purati. subindo a serra do 
Mar, Taubaté. e encontrando o cam~nhc paulistu: Pin_da~1onh:mgaba. Guar.1tinguctá. serra da Mantiqueira, 
at~avessando pela gar~anta do Emhau par_a as terras mmc•ras: e saindo de São Paulo. seguindo 0 rio Paraíha 
ate Lon:na. chegando a !>erra da Ma_n:•qui.!Jra atravcssanoo a gurga11t<t do Embaú. 
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produção agrária tradicional e para introduzir novos produtos, que vinham sendo utilizados 

pela nascente indústria européia. 

Em 1765 foi restabelecida a autonomia paulista com a criação da Capitania de São 

Paulo. Ela correspondia aos territórios de São Paulo e Paraná. Luís Antônio Botelho de 

Souza Mourão - Morgado de Mateus (1765-75) - assumiu o governo com a missão de 

tomar produtiva a capitania, organizar o sistema de tributação de impostos e convocar. 

homens para o serviço militar, reforçando as fronteiras do sul da Colônia. Para a avaliação 

dos recursos disponíveis a esses objetivos, instituiu os recenseamentos da população. O 

Bispado foi criado na vila de São Paulo em 1746. A Igreja utilizava uma classificação por 

. paróquias para o controle dos serviços religiosos, tais como: batizados, casamentos. 

falecimentos e dízimos: este modelo serviria de base para a administração dos primeiros 

capitães-generais da nova capitania (BARROS, 1967). 

Na segunda metade do século XVI.II iniciou-se a produção de cana-de-açúcar para -

exportação. Os primeiros engenhos devem ter se beneficiado da experiência das fazendas 
,.. 

com pequena produção de açúcar e aguardente, e dos capitais do comércio de 

abastecimento (PETRONE, 1968). Nessa fase, era a cidade de São Paulo, segundo o 

recenseamento de 1765-67 (CANABRAVi\., 1972, p.ll5), que concentrava os maiores 

índices de riqueza da capitania, detendo um quarto de toda riqueza a paulista, sendo que os 

negociantes e comerciantes possuíam os mais altos índices de riqueza média por atividade 

profissional. Os engenhos paulistas de açúcar produziam cana de açGcar na forma 

tradicional, utilizando vastas extensões de terras novas e grandes reservas de lenha e mão 

de obra do escravo africano. Antes do advento da agricultura de exportação, eram raros os 

negros na Capitania de São Paulo. A maioria desses escravos era comprada dos grandes 

negociantes do Rio de Janeiro. Da segunda metade do século XVIll até o advento do café 

( J 830), a cidade de São Paulo e as vilac; correlatas tiveram suas economias vinculadas ao 

binômio comércio de mulas e açúcar. As regiões paulistas do planalto produtoras de açúcar 

foram: ltu, Moji-Guaçu, Jundiaí, Piracicaba, Campinas, Capivari e Araritaguaba (Porto. 

Feliz). O transporte do planalto para o porto de Santos rev:gorou ainda mais o comércio de 

tropas de mulas. Nas últimas décadas do Setecentos. o comércio de tropas de mulas do 

caminho de Viamão, com pouso e cobrança de taxas em Registro (Paraná), passando por 
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São Paulo até a feira regional de Sorocaba, seria a maior fonte de .recursos do governo da 

çapitania .. 

O destaque político do governo de Bernardo José Maria de Lorena (1788-97) foi o 

incentivo à exportação do açúcar do planalto. Esse governador reconstruiu o caminho de 

São Paulo para Santos. a Calçada do Lorena e, a seguir, proibiu a exportação do açúcar 

paulista pelo porto do Rio de Janeiro, obrigando a produção do planalto a seguir pelo porto 

de Santos (1789-1798). O decreto beneficiou a ligação São Paulo-Santos, em prejuízo dos 

portos de Ubatuba e de São Sebastião, que eram os mais antigos exportadores de açúcar. O 

projeto do governo foi fipanciado pelos produtores e comerciantes paulistas de açúcar. Esse 

caminho possibilitou transitar tropas de mulas em duas direções, sem prejuízo das 

mercadorias, durante todo o ano; 

Maria Thereza Petrone (i968, p.l52) conclui que, após o governo de Lorena, a 

capitania se afi~ou como região exportadora de açúcar. Em 1797, teriam passado pelo 

porto de Santos J 14.550 arrobas de açúcar (12.755 de produção da baixada e 101.795 de 

produção do planalto). Lorena indicou que a maioria desse açúcar viera de Itu. No governo 

de Antõnio Manuel de Mello Castro e Mendonça ( 1797-1 802) houve a liberação dos portos 

do litoral para o comércio externo. Petrone acredita que essa medida :enha possibilitado um 

aumento substancial dac; exportações. Em 1799 foram exportadas, ·peJo porto de Santos. 

213.638 arrobas de açúcar. 

Outras regiões brasileiras foram beneficiadas com a conjuntura favorável do 

mercado internacional: o Maranhão e o agreste do Ceará e Paraíba passaram a produzir 

algodão para o mercado internacional: o Mara:1hão, 'Pará e Rio de Janeiro cultivavam arroz. 

sendo esse último produtor de anil. O açúcar bmsileiro, no início do século XVIII. perdera 

mercado para o a\·úcar antilhano: no entamo, com a nova conjuntura, os produtores do 

Nordeste re.éstruturaram seus engenhos para satisfazer a demanda . internacional. Os 

engenhos mais produtivos ficavam na Baixada Fluminense, e muitos deles eram de 

negociantes cariocas enriquecidos no comércio do ouro. Nessa mesma época. os paulistas, a 

exemplo dos cariocas, passaram a investir na produção açucareira !.PRADO JÚNIOR, J 970, 

p.84). 
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Segundo José Jobson de A. Arruda, a economia brasileira esteve em ascensão do 

início do século XIX até a Independência do Brasil.3 As guerras de independência 

americana, a revolta de escravos, e depois as guerras de independência na América 

Espanhola teriam estimulado as exportações brasileiras para a Europa, particularmente, 

para a Inglaterra, que em franco processo de industrialização vinha aumentando suas 

importações e, assim, elevando o preço das matérias-primas4
• Esse clima favorável não 

teria afetado a "dinamicidade dos preços no Brasil" (ARRUDA, 1972, p.584), mesmo após 

a crise econômica mundial iniciada em 1815. João Luís Ribeiro Fragoso (1998) e Kátia M. 

de Queirós Mattoso ( 1978), também indicaram situações contrárias a uma provável 

recessão da economia colonial, na primeira metade do século XIX, considerando que os 

preços dos alimentos continuaram em alta no mercado local, não acompanhando as quedas 

internacionais. 

1.3. A liberdade comercial 

O início do século XIX foi marcado pelo acirramento das disputas pelo mercado 

entre França e Inglaterra. Após a Revolução Francesa, com a ascensão do general Napoleão 

Bonaparte, as tensões entre as duas potências recomeçaram. Historicamente, a França 

mantinha aliança com a Espanha. Em contrapartida, Portugal apoiava-se na aliança com a 

Inglaterra. Em 1806, Napoleão Bonaparte decretou o Bloqueio Continental: nenhum país 

europeu deveria abastecer os ingleses, sob pena de ser considerado inimigo dos franceses. 

Nessa ocasião, a Coroa portuguesa preferiu transferir-se para o Brasil, sob escolta ingle-;a, a 

enfrentar a derrota e o destronamento. 

Em I 808, a corte p01tuguesa desembarcou na Bahia. A primeira medida de D. João 

VI foi ordenar a abertura dos portos brasileirqs a todas as nações amigas, e a seguir foi 

criado o Banco do Brasil.5 Os ingleses acabaram compensando a redução do comércio na 

Europa com as colônias espanholas e a portuguesa. Buenos Aires foi invadida duas vezes 

~ A tese de Arruda apresenta um contrapomo à idéia de decadência econômic.1 defendida por Celso Funado 
( 1971) no final dos anos cmqüenta, e Roberto Simonscn ( 1957). 
~A partir de · 1 SOO •. o Baix?-Canadá integrou-se ao comércio atlüntico fornecendo produtos primários, 
principalm,~nte mmJe1ras e tngo (DJCKINSON, 1992). Nos anos trilHa já estavam investindo com sucesso nas 
ali v idades industriais. 
~ Muito se escreveu sobre a falta de liquidez. sobre o atra.so tecnológico. comercial e financeiro do 8 .1 h · · · · d · . ras1. 
Porém, muitos países estavam tam. em tmctan o a lonnahzação da sua vida financeira. 0 banco francês foi 
criado em 1800. 0 banco de Nova 'r ork em ·J7S4 c os hancos de Montreal c Quebec foram criados t:m 1817_8 
CBERVIN. 1989). ·. · 
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pelos ingleses. A ocupação da Espanha por Napoleão Bonaparte possibilitou às colônias 

americanas declararem sua independência da metrópole. As lutas que se seguiram entre os 

grupos rivais e com os legalistas favoreceram ainda mais as exportações brasileiras. 

D. João VI escolheu o Rio de Janeiro como sede do governo: a proximidade da 

corte e a experiência dos paulistas com a venda. de tropas e alimentos abriram novos 

horizontes ao comércio paulista. O governo anulou todos os atos que desestimulavam a 

produção de alguns produtos e manufaturas no Brasil. Foi incentivada a criação de fábricas 

na Colônia com isenção fiscal. Em 181 O, D. João VI assinou um acordo concedendo a tarifa 

especial de 15% para os produtos ingleses. Esse acordo deve ter desestimulado a criação de 

fábricas no Brasil, pois as manufaturas inglesas ficaram mais baratas; além disso, esse 

acordo, prorrogado após a Independência, sacrificou a anecadação do governo, provocando 

déficits no orçamento e na balança comercial. 

Nessa época, o governo paulista apressou · a instalação e o início da produção da 

Fábrica de Ferro lpanema, em Sorocaba. Em 1813, foi criada uma fábrica de tecidos de 

algodão e seda em São Paulo, com incentivo governamental. Essa fábrica mudou várias 

vezes de direção e de acionistas, até falir em 18286
• Os tradicionais negociantes da cidade 

de São Paulo estiveram envolvidos nesses empreendimentos. Confonne Maria Regina M. 

C. Mello ( 1977), o auge das importações de tecidos ingleses foi após 1828. 

Conseqüentemente, entre 1830 e 1850 desaparecem as i"niciativac; para criação de novac; 

fábricas de teciàos na cidade. Em 1816. foi inaugurada a Caixa de Descontos de São Paulo, 

filial do Banco do Brasil. Durante todo o período colonial os comerciantes, as innandad~s e 

a Caixa dos Órfãns tinham desempenhado o papel dos b;mcos. 

· Em 1815, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Uniào de Portugal e Algarves. 

Napoleão Bonaparte já havia abdicado, mas D. João VI mantinha-se no Rio de Janeiro. Este 

fato, acrescido aos acordos assinados pelo rei e contrários aos interesses mercantis dos 

portugueses, provocou uma revolta ern Portugal a favor da monarquia constitucional 

(Revolução Liberal do Porto, 1820). O rei foi convocado a retomar a Portugal. O atrito que 

se seguiu entre os interesses brasileiros e portugueses acirrou-se, culminando, em ·1 822, 

com a Proclamação da Independência do Brasil pelo principe português D. Pedro, aliado à 

6 Em 1 S26 existiam três tecc!lagens na cidad.e: uma na Rua do Piques. uma no Palácio e a outra na Glória, de 
propriedade do mestre: Toxa (MELLO. op cu). No recenseamento de:: 1814, na Rua do Piques aparecem duas 
fábricas de tecidos. c no restante da· rua casros de mulher.::s exercendo a atividade de:: liar. 
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elite brasileira. Em princípio, ao contrário do resto da América, o Brasil conseguira uma 

independência sem Iuta7
• 

1.4. Após a Independência (1822-1850) 

O período posterior à Independência do Brasil foi de conturbação polí~ica, e deve ter 

influenciado no perfil econômico brasileiro dessa época. As lutas entre os partidos 

brasileiro e português inviabilizaram o go:vemo de D.Pedro I, que acabou abdicando em 

1831 a favor de seu filho menor. 

As rivalidades entre portugueses e brasileiros eram antigas. Em 1710. Pernambuco 

havia sido palco das lutas (Guerra dos Mascates) entre os senhores-de-engenho de Olinda e 

os comerciantes de Recife. Os comerciantes portugueses eram acusados pela elite da terra 

de enriquecer cobrando juros exorbitantes, e aproveitando-se dos privilégios nos contratos 

reais. O antilusitanismo eclodiu por todas as regiões brasileiras. Na Bahia, onde houve a 

guerra contra os militares portugueses fiéis às cortes portuguesas, as rivalidades dos 

brasileiros contra esses acirraram-se. Mattoso (op. cit.) afirma que, após a Independência, 

muitos portugueses voltaram a seu país para fugir das hostilidades dos brasileiros, e só 

· retornaram a pedido das autoridades baianas, para continuar abastecendo a cidade de 

escravos africanos. Porém, esses comerciantes nunca mais se integraram à vida econômica 

e soei~) da região: nos anos setenta eles respondiam por apenas I J-% dos negócios baianos. 

Em Mato Grosso, os brasileiros mais exaltados chacinaram famílias portu6uesas 

(TAUNAY, 189_1). 

O período regencial ( 1831-40) foi tão conturbado como fora o anterior, e mesmo 

com a economia em expansão (ao menos no Centro-Sul), o Estado estava falido. O Banco 

do Brasil fechara em 1828. Em troca do reconhecimento da independência, o Bra-;il 

contraíra as çfívidas de Portugal com a Inglaterra, devendo, portanto, pagar os juros 

corrcspondentes.8 As finanças da nova nação estavam desorganizadas, e sua principal 

receita. o imposto de importação, fora mantida em 15%, por imposição dos ingleses. Além 

7 Na época das guerras napolcônicas todo~ os vice-r\!inados espanhóis na América iniciamm as guerras pela 
separação. O Brasil, que era sede da cone portuguesa. e o Canadá, incorporad(, ao império britânico desde 
meados do século XVIII,. ficara~ à m~rgem des;;as lutas ahastcccndo os mglcscs. o processo de 
indt:p.::ndência do Brasil f01 postcn.or e d1.f~rente do modelo da América e<>panhola e. por is~o. muitos 
historiadores consideram o processo 1mpcrfcno, como se os esquemas americano e hispano-amcric:mo fossem 
um modelo idca: a s.::r seguido. 
11 Dois milhões de libras esterlinas. 
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disso, estes impuseram o fim do tráfico negreiro no Brasil, provocando insegurança nos 

grandes negociantes do Rio de Janeiro e nos produtores rurais do País. 

Nessa · época eclod~ram revoltas em todo o país: revoltas em Pernambuco, 

Cabanagem (Pará), Sabinada (Bahia), Revolta dos Malês (Bahia), Farroupilhas (Rio Grande 

do Sul e Santa Catarina) e a Balaiada (Maranhão). Em todos esses movimentos, em maior 

ou menor grau, reaparecia o antilusitanismo e o desprezo pelos comerciantes. Na maioria 

das províncias brasileiras o grupo português dominava as atividades comerciais, e a 

expulsão desse grupo deve ter deixado uma lacuna na vida econômica dessas regiões. 

Mesmo em São Paulo, onde não houve perseguição aos comerciantes portugueses, o 

antilusitanismo devia ser forte o suficiente para provocar a insegurança desse setor quanto à 

aplicação nos empreendimentos de riscos.9 

Com a maioridade de D. Pedro n, teve início a segunda fase da história política do 

Brasil, o Segundo Reinado. Nos primeiros anos, o exército derrotou as revoltas provinciais, 

garantindo assim a unidade territorial do País. O novo governo coincidiu com uma fase de 

euforia entre os produtores rurais do Rio de Janeiro e de São Paulo. O café, recém

introduzido, vinha suplantando o açúcar na pauta das exportações, e vinha alcançando 

preços melhores no mercado internacional. Em 1844, o governo brasileiro conseguiu alterar 

o valor das taxas ~e importação. A Tarifa Alves Branco estipulou em 30% a 60'7c a taxa de 

importação dos produtos estrangeiros, dependendo da possibilidade de serem os produtos 

fabricados no País. Ao mesmo tempo, a Inglaterra decretava o Bill Aberdeen, atribuindo-se 

o direito de abordar e confiscar todos os navios, em águas internacionais. suspeitos de 

carregar escravos. Com esse ato. os ingleses forçavam o governo brasileiro a encerrar o 

tráfico negreiro. Essas medidas estimularam o reaparecimento dos investimentos nas 

manufaturas em diferentes regiões brasileiras. Os empreendimentos de Mauá no setor 

industrial do Rio de Janeiro, a partir de 1846, exemplificam o clima de otimismo e 

diver~ificação da economia do início da segunda metade do Oitocentos. 

? Lendo os artigos de historiadores do Jns!ituto Histórico e Geográfico Brasileiro c do Paulista, do linal do 
século XIX e começo do XX. _percebemos claramente o_ tom antilu_sitan_o das análises, que se perpetuou em 
algumas Lese:; sobre os comerc.ante~ portugueses dcfend1das nas umvcrs1dadcs brasileiras. 
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1.5. Os governos paulistas e a cidade de São Paulo (1800-1850) 

Uma das primeiras medidas do governador Morgado de Mateus foi normalizar o 

abastecimento de gêneros na cidade. Para isso, determinou a instalação de um mercado 

local vinculado à Câmara, denominado "casinhas". Este esquema funcionou com poucas 

alterações até meados do século XIX, época da criação do mercado municipal. V árias obras 

do governador Lorena, do fim do século XVill, dariam novo perfil urbano à cidade de São 

Paulo: a construção do quartel, o calçamento de ruas, o chafariz do Largo da Misericórdia, 

a reconstrução da ponte do Anhangabaú e a construção da ponte do Lorena. Na gestão 

anterior, o capitão-general Francisco Cunha Menezes (1782-1786) fizera o calçarnento das 

-ruas da cidade, aterrara a várzea· do Carmo para acesso ao Brás, abrira a Rua da 

Constituição e construíra a Câmara e Cadeia. O governador seguinte, Antonio Manuel de 

Mello Castro e Mendonça criou o Jardim Botânico, na Luz; instituiu uma grande feira anual 

conhecida como Feira de Pilatos; construiu o Hospital Militar e organizou o sistema de 

correios entre Santos e a capital. No limiar do século XIX, a cidade de São Paulo já possuía 

um princípio de organização urbanística. 

O trabalho de Richard Morse (1970) apresentou a cidade de São Paulo, da primeira 

metade do século XIX, como um agrupamento comunitário baseado nas relações 

imerpessoais, sem serviços essenciais, funcionando de forma espontânea como centro 

político e espiritual da vida rural. Esse autor não se preocupou em mostrar as mudanças, 

porque seu objetivo era comparar essa cidade folclórica com a cidade-metrópole nascida no 

século seguinte. Aó contrário, o objetivo deste texto é destacar tais mudanças. 

A cidade de São Paulo abrangia uma vasta região: compreendia a Paróquia da Sé (a 

região central, Santa Efigênia e Brás) e as paróquias rurais (ou periféricas) de Santana, 

Nossa Senhora do Ó, Santo Amaro, São Bernardo, Penha, São Miguel e Conceição de 

Guarulhos. 10 No início do século, o núcleo urbano da cidade continuava circunscrito a uma 

parte da colina. A documentação da Câmara não esclarece com precisão a dimensão do 

perímetro urbano: há, apenas, referência à cidade e ao rossio (GLEZER, 1993). O wssio era 

10 No decorrer do Oitocentos a cidade foi perd..:ndo território, alguns bairros foram transformados em cidades. 
Nossas cidades (municípios) tiveram fonnação divc:rsa do sistema franci!s ou inglê-s. Por exemplo, a cidade de 
Toronto, no final do século passado, incorporou dezenas de: pequenas cidades vizinhas formando uma só 
unidade administrativa. Em 2002, o governo de Quebc~~ incorporou dc:zenas de cidades a Montreal e a 
Quebec. Por isso. quan~o. co~para~os as cidade~ brasih:iras com ~utras ciJadcs, mt.:itas veze<: ~tamos 
falando de unidades admmJstrauv~ls d1fcrentes. 
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a área residencial da cidade administrada pela Câmara. As datas eram doadas em usufruto, 

lJlaS no Oitocentos os terrenos do centro já tinham alto valor comercial. O rossio 

correspondia à área de meia légua (três quilômetros) ao redor da Sé. 11 A área tributada pela 

Décima Urbana separou melhor a parte central do subúrbio. O centro era cortado por três 

ruas principais, formando um triângulo, a Rua Direita de Santo Antônio, a Rua do Rosário 

e a Rua Direita de São Bento, saindo dos três símbolos religiosos da cidade: o Mosteiro São 

Bento, o de São Francisco e o Convento do Carmo. Nos três primeiros séculos a cidade fora 

guardada por muralhas. Abaixo, a área central era circundada pelos rios Anhangabaú e 

Tamanduateí e pela várzea do Carmo. 

O primeiro governador nomeado para a capitania no Oitocentos foi Antônio José de 

Franca e Horta (1802-1811). Este governador retomou a polêmica exclusividade do porto 

de Santos para a exportação de açúcar paulista. Para baratear os custos da produção 

açucareira, ele c~ou uma sociedade para importação de escravos, diretamente da África 

para o porto de Santos. Em 1804, teria criado, no palácio, o primeiro curso de medicina do 

Brasil. A seguir, a cidade ganhou um hospital para morféticos na Luz. Nessa época foi 

instruído o cargo de juiz de fora na capitat. O primeiro nomeado foi o Dr. Estevão Ribeiro 

de Resende, futuro barão de Valença, genro do brigadeiro Luís Antonio c mentor da 

Bernarda. A Câmara não tinha uma atuação direta sobre os problemas urbanísticos, com 

poucos funcionários contratados para isso. Ela utilizava medidas legais, as chamadas 

posturas municipais, para dar uma certa ordenação à cidade; por exemplo, os muros das 

casas do núcleo central deveriam ser caiados e cobertos de telhas. 

Com a vinda da Família Real, criou-se o imposto sobre as propriedades urbanas, a 

Décima Urbana em 1809. O primeiro encarregado do cadastramento e arrecadação na 

capital foi o brig. Luís Antonio de Souza, recebendo I o/c do total arrecadado pela tarefa. O 

imposto era cobrado sobre o potencial de renda anual do imóvel. Sobre o valor de 

referência do imóvel, encontra\'am-se os 9% do imposto, ou seja, aproximadamente 1% do 

valor de venda da propriedade (ARAÚJO, 2001). Como o imposto denominava-se Décima, 

mas foi lançado apenas 9% do valor do imóvei, é provável que o arrecadador recolhesse 

antecipadamente sua pane e só declarasse os 9% a serem remetidos ao governo. As rua" 

11 Na Aclimação. na Ru~ Coronel Diogo, esquina com a Lacerda Franco, há um monumento em granito 
indicando o marco da meta lc!gua. 
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Figura 2: Rul1no Felizardo e Costa. Planta da imperial cidade de São Paulo de 181 O. Reproduzida pda Comissão do [V 

centenário da cidade de São Paulo. I Y54 . 

29 



foram nomeadas e as casas, numeradas 12
• Havia trinta e quatro ruas e vinte travessas no 

núcleo central, com 1.281 propriedades. Foram cadastradas 201 lojas, sendo que 101 delas 

estavam alugadas. Grande parte das propriedades (49,3%) estava alugada, 34,6% das 

propriedades eram usadas como moradia e 3, I% estavam cedidas pelos proprietários para 

parentes ou aparentados. Havia 1.016 casas de morada térrea$, 161 sobrados e 4 

assobradados, . e as moradias restantes não tinham especificação. As casas foram 

classificadas por lanços: 549 eram de um lanço, 283 de dois lanços, duas de três lanços, e as 

restantes estavam sem classificação. As 83 casas vazias, as 50 casas em reforma e as I O 

casas de proprietários muito pobres foram liberadas do tributo. O livro desse imposto, de 

1829, está incompleto, mas é possível verificar que as ruas mais antigas apresentavam uma 

ligeira tendência de adensamento de construções, porque a maioria das ruas, da lista de 

1829, localizava-se na cidade nova (Freguesia de Santa Efigênia, criada em 1809), já 

considerada núcleo central também. 

Desde os primeiros anos, as atas da Câmara registravam doações de datas na cidade 

nova. Ernani Silva Bruno (J 953) cita, em 1808, três doações próximas da Travessa do 

Arouche. Uma data teria 30 braças de testada (66 m), outra 47 braças (I 03 m) e a terceira, 

19 braças (41 m) de testada. Tratava-se de terrenos para a construção de chácaras. Conforme 

os terrenos do centro foram rareando, a procura pelos mesmos na parte nova foi 

aumentando. João Carlos Lourenço ( 1978, p.12) contou 94 datas doadas entre 1808 e 1820, 

sendo 45 delas no ano 1808. Cinqüenta dessas datas tinham entre 1 e 50 braças (2,20m e 

J lOm), e a maior doação, com 8 léguas (52.800m), era uma sesmaria. Nos anos trinta. o 

brigadeiro Mariano Galvão foi advertido pela Câmara por estender seu quintal, sem 

autorização, até o rio Tamanduateí. Isto é, os limites laterais desses terrenos eram 

fiscalizados pelos vizinhos, mas os fundo~. quando não havia uma rua, ficavam 

disponíveis 13
• As cartas de datas (SÃO PAULO, 1938) foram publicadas em vários 

volumes, o volume VI vai de 1800 a 1820, e os volumes VII ao XV correspondem aos anos 

de 1821 a 1850, ou seja, aumentava a demanda por terrenos na capital com pedidos de datas 

nos bairros periféricos (Brás, Pinheiros, etc.), pois não havia mais terras disponíveis na 

região central. 

12 Ver o nome das ruas do centro na tabela do Capítulo I I. 
1 ~ Cor.formc o dicionário (.Á. VILA. 1980), a braça mede 2.20m. a braça quadrada a~rária 3.052m2, a légua 
5.555,55m c a légua de sesmaria 6.600m. 
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Em 1815, tomou posse o governador Francisco de Assis Mascarenhas. As guerras 

do Sul continuavam a provocar a perda de vidas dos paulistas e a atrapalhar a produção 

local. Em 1818 foi criada a freguesia do Senhor Bom Jesus de Matosinhos do Brás; 

chamado de alagado, o Brás acabou ocupado por chácaras abastadas após as obras de 

retificação do rio Tamanduateí, do engenheiro Bres~er, em 1848. 

Em 1819, assumiu o governo José Carlos Oyenhausen. Este governador seria o 

centro da discórdia entre os dois grupos rivais: Dr. José da Costa Carvalho, coronel 

Francisco Inácio e o Dr. Estevão Ribeiro de Resende, o grupo do governador, contra os 

irmãos Andradas, brigadeiro Jordão e o marechal Rendon. Nessa época, São Paulo já 

desempenhava papel político e estratégico fundamental, por isto, D. Pedro teve que vir 

pessoalmente apaziguar o conflito. Segundo Sérgio Buarque de Holanda ( 1972), há 

numerosas controvérsias ainda suscitadas pela famosa bemarda de Luís Inácio. Foi um --movim~nto político que culminou, em 23 de maio de 1822, com o povo e a tropa da .cidade 

- insuflada pelo coronel Francisco Inácio de Souza Queiroz - tentando impedir a 

substituição de Oyenhausen, mas Francisco Inácio e seu grupo foram derrotados pela 

interferência de D. Pedro. Por fim, o coronel teve que se exilar. Coincidentemente, após o 

movimento o negociante Jordão e sua família, principalmente o sobrinho Antônio da Silva 

Prado, assumiram o controle dos negócios da cidade de São Paulo. Este incidente será 

retomado na análise dos comerciantes de grosso trato, o Grupo A. 

Após a Independência. Lucas Antonio Monteiro de Barros ac;sumiu, em 1824, a 

presidência da Província. Ele governou por três anos: uma longa permanência para os 

novos tempos. Nessa época, as importações da Província pelo porto de Santos somaram 

1.515:281 $000 e as exportações foram de 1.299:322$000. Até meados do século XIX, 

haveria sempre um pequeno déficit na balança comercial da Província. refletindo as baixas 

tarifas de importação acordadas por D. João VI e confirrnad~ pelo novo Estado 

brasileiro. 14 

14 Petrone desconfia dos dados dos mapas de exponacão e importação. pois vários governadores fiteram 
ressalvas sohrc: eles. Por exemplo. o presidente da Província. de 1829. teria afirmado que as contas da 
exportação e importação não seri.am reais. visto que fa~tava exatidão nos registros dos ponos secos e nos do 
m;,r, não sendo. portanto .• conh1!c1da gr~nde parte dos generos exportados; c nem tampouco toda a importação 
era destinada à Província, porque munos escravos novos e parte dos ~l!ncros seguiam para as Províncias 
limítrofes (Op. cit .. p.J38). 
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Figura 3: Autoria não identificada. Tenente-coronel Francisco Inácio de Souza Queiroz, s.d. 
Óleo sobre tela. Acervo do Museu Paulista. 

Os principais membros da farru1ia Souza de Queiroz foram retratados por um artista não identificado 
provavelmente nos anos vinte. O tenente-coronel Francisco Inácio de Souza Queiroz fez-se retratar com 0 
uniforme de gaJa. Seu jaquetão aparece ornamentado com várias medalhas , a maior delas deveria ser a 
medalha oferecida por D. João VI por bravura na luta para a expulsão dos franceses do território po11uguês. 
Esses negociantes engenheiros compensavam a falta dos títulos de nobreza com os títulos militares. 
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As questões municipais foram abandonadas pelos presidentes provinciais. Várias 

razões contribuíram para isso: a elite paulista passou a disputar os cargos federais e discutir 

preferencialmente as questões nacionais, o antigo princípio da autonomia municipal fora 

derrotado pelas leis federais e, por fim, os presidentes permaneciam pouco tempo nos 

cargos, não contavam com verbas suficientes para os compromissos, e, portanto, acabavam 

priorizando as questões da Província. 

Affonso de Taunay ( 1956) estudou os gastos e a receita do município e concluiu 

que, no início do século, a receita da cidade era insuficiente para as obras. Criaram-se então 

os impostos municipais sobre: o corte de carne verde, a venda de aguardente, os 

estabelecimentos de comércio, a circulação de carros, a aferição de pesos e medidas e os 

rendimentos das casinhas. Entretanto, as finanças públicas tornaram-se novamente 

deficitárias na época da Independência; o sistema fiscal paulista incluía ainda a Décima 

Urbana, a sisa (10% sobre a compra e venda dos bens de raiz), a meia sisa (5% sobre o 

comércio de escravos) e a taxa de circulação de animais pelas barreiras, vale dizer, os 

impostos incidiam principalmente sobre o consumo das camadas médias. 

Em 1827 criou-se em São Paulo o primeiro curso jurídico no antigo Convento dos 

Franciscanos. O curso herdou a biblioteca pública, formada, em 1825, pela incorporação 

das bibliotecas dos franciscanos e a do falecido bispo D. Matheus de Abreu Pereira (ELUS, 

1957): Nesse ano, o Dr. José da Costa Carvalho fundou o jornal O Farol Paulistano. O 

jornalista responsável, Antonio Mariano de Azevedo Marques, era membro de uma família 

de advogados: .três deles tiveram inventários que fazem parte do banco de dados deste 

trabalho. A cidade tornava-se assim uma cidade de negociantes e de bacharéis. 

Em 1829. a Câmara editou uma postura reafinnando ser proibido edificar sem 

alinhamento dentro do rossio. O alinhador deveria mapear as ruas e praças existentes e a ser 

construídas, t:;stabelecendo assim o alinhamento das construções. Um fiscal iria verificar as 

construções e a validade dos títulos das várias chácaras a fim de estabelecer as áreas 

devolutas para novos arruamentos, praças e servidões. Até o início do Oitocentos, o 

município tinha um certo controle sobre a expansão da área central, pois as novas ruas eram 

definidas pela Câmara e os lotes eram doados aos moradores interessados na construção de 

suas residências. Conforme os terrenos da capital se transformavam em objeto de 

especulação comercial, os governos pensavam em cobrar taxas pela distribuição dos novos 
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terrenos. Em meados do século, a Câmara estabeleceu que os terrenos não construídos na 

meia légua do rossio da cidade seriam retomados. Os proprietários tinham a obrigação de 

calçar e iluminar suas frente.s na área central. Com a promulgação da Lei de Terras de 1850, 

os terrenos das cidades deixaram de ser doados. 

Nos anos trinta, a cidade ganhou um corpo permanente de segurança e foi feita a 

recuperação do Jardim Botânico, sendo transformado em Jardim Público da Luz. Nos anos 

quarenta, a Câmara assumiu os encargos da iluminação pública, primeiro com os lampiões 

a óleo, em seguida trocados pelos lampiões a gás. Ela também determinou a arborização 

das saídas das várias estradas da capital. 

O grande problema da cidade da primeira metade do século XIX foi a água. A 

região central ficava no alto, cujo acesso era feito por íngremes caminhos. As chuvas, ao 

mesmo tempo em que limpavam as principais ruas, provocavam também a erosão das 

ládeiras e grandes buracos nas ruas. Desde o início do século, foram propostas obras para 

contenção do buraco do Carmo, chamado vossoroca, da Ladeira da Tabatinguera, e para 

reduzir as enchentes da várzea do Carmo. Havia ainda a questão do abastecimento de água 

das residências. No final do Setecentos, fora canalizado um rego d'água para abastecer o 

chafariz da Misericórdia. Este foi o principal chafariz da cidade por muitas décadas, tendo 

passado por constantes obras. Com .a expansão da cidade, outros chafarizes e fontes foram 

sendo c"riados: o rego d'água do quintal do Convento de São Francisco abasteceu o antigo 

chafariz de São Francisco, rebatizado de Fonte da Liberdade: o rego e chafariz do Piques; a 

bica de São Miguel; a fonte do Bexiga; o chafariz Santa Efigênia e o da Luz. Em várias 

sessões da Câmara debateu-se a necessidade de melhoramentos no si~tema de captação de 

água, porque nos anos de estiagem esses chafarizes secavam e suas águas eram 

constantemente poluídas pelo mau uso áos regos. 

As mudanças no início do Oitocentos ocorreram pelo adensamento da área central. 

De acordo com os inventários dos prirr:eiros anos. as casas do centro tinham quintais, 

arvoredos e cercas de espinhos ou valos: posteriormente, aigumas casas passaram a ~er 

descritas tendo corredores laterais e muros de taipa. Há dois processos concomitantes: por 

um lado, um grupo de propiietários do centro passou a construir pequenas casas de um 

lanço, com porta e janela, para aluguel. e assim foram dividindo o terreno da propriedade: 

por outro, o grupo dos propriet~rios mais prósperos começou a comprar os lanços vizinhos 
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O inglês Edmund Pink (1790-1833) teve negócios no Rio de Janeiro entre 1821 e 1833. Sua 
aquarela do palácio da sola retrata o chafariz da Misericórdia, que abasteceu o antigo centro da cidade 
po•· quase um século. A canalização da água, e o monumento d~ pedra fo~am um projeto do engenheiro 
de obras João da Costa Ferreira, executado pelo mestre-pedreirO Joaqu•m Pinto de Oliveira, chamado 
Tebas. 
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para reedificar as casas de morada com maiores dimensões. Os sobrados dos comerciantes 

do centro tinham os armazéns no térreo e alguns comerciantes tinham tendas ou oficinas 

nos fundos. 15 

Duas aquarelas documentam as tendências de ocupação do espaço urbano do início 

do século XIX. O pintor Arnaud Julien Palliere (1784-1862) desenhou o Panorama da 

cidade de São Paulo, visto do rio Tamanduateí, datado de 1829. Do lado direito, destaca-se . 

a silhueta do Mosteiro São Bento. As ruas no declive eram formadas por casas de morada 

estreitas, com extensos quintais murados, seus fundos faziam divisa com a rua seguinte. 

Conforme as necessidades da farru1ia, esses quintais podiam ser ocupados com novos 

-conjuntos de casas, concentrando assim mais famílias na área central. A aquarela de Miguel 

Arcanjo Benício de Assunção Dutra ( 18 10-1875) sobre uma vila paulista não identificada 

mostra idêntico esquema de ocupação do espaço urbano da capital, mesmo numa região 

pouco habitada (Figuras 5 e 6 ). 

Auguste Saint-Hilaire observou que a vida da cidade de São Paulo era diferente do 

que vira em l\·1inas Gerais e no interior paulista. Nas minas, a decadência do ouro esvaziara 

os núcleos urbanos. Os centros das vilas do interior de São Paulo tinham também apenas 

papel político. Ele descreveu Itu como uma vila animada apenas nos dias de festa. Para São 

Paulo, ao contrário, os inventálios de bens demonstram que as casas do centro tinham os 
, . d d' 16 movets a mora ta permanentes . - funcionários de todas as ordens. operários de diversas categorias. um grande número de 

mercadores. proprietários de casas urbanas, propriet.-írios de bens rurais 4ue, ao contrário 
dos de Minas Gerais. não moram em suas fazendas, compõem a população da cidade clc 
São Puulo, onde se contam também várias pessoas que vivc.:m ela venda de legumes c 
frutas cultivadas em suas próprias chácaras (SAII'I'T -H!LAIRE. 1976. p. l 54). 

Os mais ricos proprietários do centro possuíam chácaras nas redondezas, com 

criação de animais e grandes arvoredos. Essas chácaras tinham terrenos e moradias 

maiores, mas seu valor era equivalente às casas do centro, estas com função e valor 

comercial. Gilberto Leite de Barros ( 1967, p.231) escreveu que as chácaras estavam 

1 ~ As listas nominativas apresentam vários indivíduos habitando o mt!smo fogo, por isso têm-se analisado 
essas declarações como padrão de residência familiar ou grupo de agregados, porém, a Dée;ma Urha~a de 
1809 deixa claro que muitas dessas .. famnias·· eram apena5 de inquilinos que moravam em quartos separados 
da l:a:>a. ou que alugavam as lojas do térreo. 
1" Após a abt!rtllra dos portos brasil~iros a tod~s ~ações amig~s: em 1808, muitos dentistas curopc~ts tiveram 
permissão para ~studar a nora e a ta~na brasdc1ra~ .. Esses V1é1Jant~s public.<!ram suas impressões das várias 
regiões do· Brastl. Os relatos s~hrc Sao Paulo de m31or des:aque lor<~m: 1 BEYER, 1970), ( KlDDER. 1972, 
1941 ), (MA WE, 1978), (SAIN1-HILA1RE. 1976.1l~ (SPIX; MARTIUS, 1981 ). 
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Figura 5: Amaud Julien Palliere (1784-1862). Panorama da cidade de São Paulo, visto do rio Tamanduatéi. 

1829, aquarela. Reproduzida por: (LAGO, 1998, p.49). 
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incrustadas na cidade de São Paulo desde o início do século XIX. 11 Elas serviam de 

qtoradia, de escritório, e também de templo religioso. Saint-Hilaire descreveu uma linda 

capela na chácara do Carvalho, na Água Branca. Barros enull)erou as mais famosas 

chácaras do rossio da cidade: a chácara do Bexiga, situada na Rua da Glória: a chácara das 

· Palmeiras, do brigadeiro Leite, junto à atual Av. Angélica; a chácara. entre a Rua 

Consolação e a São Luís, que se tomaria, no meio do século XIX, propriedade do senador 

Souza Queiroz; a chácara do Ferrão, onde se instalaria o Gasômetro, que pertencera a 

Domitila de Castro Canto e Melo (marquesa de Santos); a chácara de Lorena, do coronel 

Francisco de Assis Lorena, perto do largo da Glória, próxima à chácara dos Ingleses, 

adquirida em 1824 pela Innandade da Santa Casa de Misericórdia, do espólio do inglês 

coronel João Radmaker; na direção dos Campos Elíseos, próximas à Luz, havia a Chácara 

Mauá e a do Campo Redondo, e no rumo sul da cidade, as chácaras do cônego Fidelis e a 

do Fagundes. Nes~a época, o centro das principais capitais brasileiras era também rodeado 

de chácaras. 

Os inventários mostram que os proprietários das chácaras possuíam ainda sobrados 

com lojas no centro. Parece que estavam i'niciando a separação da vida doméstica da vida 

comercial (NAZZARI, 1991 ). As primeiras chácaras localizavam-se na região da várzea do 

Carmo. Nos anos seguintes, as chácaras possuíam casas de morada de sobrado e 

localizavam-se na cidade nova (freguesia de Santa Efigênia), entre Consolação e Luz, e 

poucas se localizavam para os lados da estrada de Santo Amaro. Nos anos trinta, as casas 

de sobrado das chácaras tinham mais janelas com terraços envidraçados e muitas delas 

localizavam-se no Pacaembu. Nos grandes terrenos, além da residência e do pomar, havia 

as casas de estrebaria, as cocheiras e os mirantes. Nos anos quarenta, a maioria das chácaras 

localizava-se na região do Brás. A expansão do centro da cidade, no final do século XIX, se 

faria pelo loteamento dessas chácaras dos arredores da cidade. Repetia-se o antigo esquema 

de ocupação dos espaços da cidaàe: a elite ia abandonando as áreas mais congestionadas do 

centro pelas áreas mais arborizadas dos arredores. Alice Canabrava ( 1949-50) pesquisou os 

anúncios de jornal com vendas de chácaras do final do Oitocentos. Sua pesquisa apontou 

17 Nos inventários do Seteccmos, do AESP, encontram-se também moradores da cidndc com chácara nos 
arredores. 
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para a hipótese de que muitas de tais chácaras poderiam ter sido formadas no início do 

Oitocentos, o que nossa pesquisa confirmou. 

As moradas de sobrado do centro são descritas com dois lanços, e as moradas de 

sobrado das chácaras tinham até três lanços. Os dicionários de arquitetura não nos dão uma 

definição adequada de lanço. O dicionário de Affonso Á vila (1980) informa que se trata de 

uma seqüência de edificações. Os inventários, registros de imóveis e a Décima Urbana 

descrevem as casas de morada da mesma forma. Acreditamos que as casas de um lanço 

ocupassem metade da testada do terreno, com uma porta _e janela. Os terrenos do centro 

seriam estreitos e compridos, provavelmente de oito a cinco metros de frente (VAUTHIER, 

1975) e cerca de cinqüenta de fundo. Caso o proprietário construísse dois lanços, ele 

perderia o espaço lateral, daí a tendência das· casas da cidade de ficar geminadas. As casas 

seriam avaliadas, grosso modo, pela construção da sua testada. 

Nesses cinqüenta anos, todas as casas do centro eram construídas em taipa de pilão 

e telhas. Telhados amplos protegiam as paredes de taipa das chuvas. A Câmara, nos anos 

vinte, estabeleceu uma orientação para que os alicerces fossem de pedra na altura de dois 

palmos fora da terra a fim proteger a estrutura, e que as janelas não tivessem gelosias 

abrindo para a rua. As casas bem avaliadas eram forradas e assoalhadas, com três janelas, 

sacadas e portas na frente, e algumas tinham portão lateral e quintal no fundo, com muros 

de taipa. A dimensão dos terrenos, as fachadas dos imóveis e os espaços internos não são 

descritos nos inventários ou nas escrituras de compra e venda. 18 Nos anos vinte, quando as 

casas estavam mais incrementadas, dá para deduzir seu tamanho pela descrição dos móveis 

e artigos de decoração. Nessa época começaram a aparecer citações de móveis para sala de 

jantar, escritório, sala de estar, pianos, espelhos e lustres; aumentou o número de camas, 

bofetes, armários, poltronas, roupa de cama, mçsa e banho, além de banheiras e urinóis de 

porcelana. Os sítios da periferia, ao contrário das chácaras, eram pequenas fazendas. As 

casas de morada dos sítios, muitas vezes, tinham paredes internas de taipa de mão, e os 

móveis eram geralmente escassos. As descrições dos sítios destacavam principalmente os 

instrumentos de trabalho, tais como: machados, moinho de farinha de mandioca 
• 

alambiques, monjolo, prensa, roda e olaria, com pouca ênfase ao conforto doméstico. 

111 Os li\'ros de escrituras de compra e venda do 2° Ofício de Notas da capital descrevem os imóveis ad · "d 
· · - d · qum os com a mesma amprecasao os anventários post-mortem. · 
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Figura 7: AZEVEDO, Militão Augusto de. Rua do Rosário (lado do Pátio da Sé). 1862, fotografia. CD O álbum 
comparativo da cidade de São Paulo - 1862-1887. SP: Arquivo do Estado, 2003. 

Militão Augusto de Azevedo (1837 -1905) foi o mais destacado fotógrafo da capital no Oitocentos. O 
álbum comparativo da cidade de São Paulo - 1862-1887 apresenta a evolução da cidade em vinte e cinco 
anos. Selecionamos nesse álbum as primeiras fotos da capital para mostrar os traços arquitetônicos e urbanos 
da primeira metade do século ainda presentes nos anos sessenta 

A foto da Rua do Rosário, ao lado do Pátio da Sé, mostra a rua com dois arruamentos. O primeiro 
quarteirão tinha largura apropriada para pedestres e veículos, o quarteirão seguinte era mais estreito e formava 
uma curva para a direita. A maior parte das construções era de sobrados, todos geminados, com lojas no térreo 
e testadas variadas. A casa térrea da esquina tinha seis portas e apenas duas janelas; parece ser uma 
construção mais antiga, com batentes rústicos e retos, sem adereços; havia ainda um archote preso à parede, 
mas a rua já possuía postes de iluminação a gás. O sobrado da outra esquina tinha três andares. Nos andares 
superiores ficavam janelões envidraçados, com molduras em arco e pequenas sacadas com grades de ferro. 
Tipos humanos com temos e chapéus, um cachorro e uma mula na esquina completam a paisagem. 
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Enfim, encontrava-se uma série de indícios de mudanças nos hábitos da vida urbana 

do paulistano na primeira metade do Oitocentos. O processo de adensamento e ocupação da 

parte central da cidade era ampliado, agravando ainda mais o problema de abastecimento de 

água e de controle de enchentes. Em contrapartida, havia um descompasso entre a crescente 

demanda por serviços urbanos e a inoperância do novo Estado. A omissão dos órgãos 

públicos devia ser geral, haja vista que muitos viajantes descreveram São Paulo como 

exemplo de limpeza em relação às principais capitais brasileiras. Nessa época, não vingou a 

figura do prefeito, por isso a cidade continuou por anos administrada pelo presidente da 

Província. E a superposição de governos na capital não parece ter sido superada até nossos 

dias, pois a maior cidade do País continua sem um plano de administração do seu 

crescimento. 

1.6. Os dados urbanos e demográficos da cidade de São Paulo 

Sem poder calcular a área habitada de cada uma das antigas circunscrições eclesiásticas 
da cidade, torna-se impossível estabelecer-se a densidade de sua população. [ ... ] Pode-se, 
tão-somente, dizer que, face a uma população total estável, o núcleo central reduzia-se 
territorial mente e demograficamente (MARCÍLIO, 1974a, p. l 03-4). 

O Arquivo do Estado de São Paulo possui a mais antiga documentação do País 

sobre população. Os antigos capitães-generais iniciaram os recenseamentos da população 

de São Paulo em 1765, época da reestruturação da Capitania de São Paulo. Entretanto, no 

Arquivo Público Municipal existe um livro de 1721 sobre a população de São Paulo. Ele 

enumera os indivíduos livres e escravos, reunidos em fogos, discriminando as suas cores 

(CAMPOS, 1978), mas esse levantamento não teve continuidade e, talvez por isso, não tem 

sido utilizado pelos historiadores. 

Daniel Pedro Muller era engenheiro, alocado em São Paulo como ajudante de 

ordens do governador Franca e Horta. Ele foi responsável por várias obras de engenharia e 

topografia da cidade, tais como a antiga ponte do Carmo, o chafariz do Piques e 0 

mapeamento da Província de São Paulo, porém ele ficou mais conhecido como organizador 

do recenseamento da província em 1836. Esse recenseamento foi o mais completo e 

extenso da fase histórica dos recenseamentos de São Paulo. Muller (1978) publicou seu 
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quadro estatístico em 1838. Esta obra tem sido referência para todos os estudiosos da 

História de São Paulo do século XIX. 

O autor descreve a cidade de São Paulo como cabeça de termo e capital da 

Província. A cidade e seus subúrbios tinham três freguesias e, em circunferência, ficavam 

mais seis freguesias e uma capela curada. Cada distrito de paz apresentava um número de 

quarteirões: o 1 o distrito - sul da cidade - possuía dezenove quarteirões; o 2° distrito -

norte - apresentava nove; o 3° distrito - da freguesia do Brás - tinha três; o 4° distrito 

- da freguesia de Santa Efigênia - apresentava treze; o 5° distrito - da freguesia da 

Penha- tinha seis; o 6° distrito- da freguesia da Conceição de Guarulhos -possuía 

sete; o 7° distrito- da freguesia de Juqueri- tinha cinco; o 8° distrito- da freguesia de 

N. Senhora do Ó - possuía oito; o 9° distrito - da freguesia de São Bernardo -

apresentava seis; e o 10° distrito - da freguesia da Cotia - tinha dez quarteirões. Eram 

21.933 os habitantes da cidade, e em seus distritos. 

A cidade produzia os seguintes produtos agrícolas: café, aguardente, arroz, farinha 

de mandioca, feijão, milho, amendoim, fumo, algodão e chá, e criavam-se porcos, e gado 

cavalar, muar e vacum; produzia-se também grande quantidade de telhas e havia uma 

manufatura de couros. Essa produção totalizava 100:006$345, ou seja, menor que a 

produção de catorze vilas da Província. A vila mais próspera, São Carlos (Campinas), 

apresentava uma produção de 308:325$620. Os três maiores centros populacionais da 

Província eram: a capital, com 21.933 habitantes, Curitiba, com 16.157, e Itapetininga, com 

11.510. 

Os 21.933 habitantes da cidade em 1836, comparados aos 21.304 habitantes de 

1798, e a pequena produção de São Paulo, comparada às vilas paulistas produtoras de 

açúcar, levaram muitos historiadores a concluir que a cidade esvaziava na primeira metade 

do século XIX e empobrecia. Richard Morse (1975) e Elizabeth A. Kuznesof interpretaram 

esses dados como tendência de ruralização da população paulista. Em artigo sobre o 

desenvolvimento urbano americano no Oitocentos, Morse apresenta a cidade de São Paulo 

como exemplo de capital que perdia sua população para as novas fronteiras agrícolas. Esse 

fato teria reforçado o predomínio político da oligarquia rural e o esvaziamento do poder 

municipal nesse período. 
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The population growth of the free population of Lhe city of São Paulo included a period 
of rapid growth at the rate o f two and a half percent per year from 1777 to 1802, declining 
to 1.01 percent from I 802 to 1836. [ ... ] These data support Richard Morse's theory o f the 
"ruralization" of Latin American populations in the early nineteenth century 
(KUZNESOF, 1986, p. 11 0). 

O artigo de Alice Canabrava - sobre a repartição da terra em 1818 - avalia as 

condições populacionais e econômicas das várias regiões da capitania no início do século 

XIX e reafirma a idéia do esvaziamento do termo de São Paulo nessa época. Sua análise 

dos manuscritos de 1818 comparados aos resultados finais do recenseamento de 1805 

(Biblioteca Nacional) levaram-na a sustentar que: 

[ ... ] o "Grande São Paulo" da época, 12,2% da população da capitania [ .... ]. Em seu 
conjunto, o extenso termo paulistano encontrava-se duramente atingido pelo fenômeno da 
despopulação. A taxa de variação anual de - 0,2% mostra que, sob este aspecto, é o setor 
mais decadente da capitania, com o abandono em favor de outras áreas mais atraentes 
economicamente (CANABRAVA, 1972b, p.81 ). 

Nos anos cinqüenta, José Francisco de Camargo (1952) escreveu um livro 

analisando os recenseamentos do Estado de São Paulo. Ele teve como ponto de partida o 

recenseamento de 1836. Esse autor questionou os dados das entradas de novos escravos, 

provocando assim uma defasagem na proporção real entre escravos e livres e nos números 

totais dos habitantes da Província, mas não questionou os dados alterados pelas perdas 

territoriais dos vários municípios e do Estado. O autor destacou também que a capital, e 

principalmente as cidades vizinhas tendiam a reduzir a taxa de crescimento populacional no 

decorrer do século XIX, a ponto de, no final do século, a cidade de Campinas apresentar a 

mesma população da capital. 

Nos anos setenta, Marcílio (1974a) publicou sua tese sobre as questões 

demográficas da cidade de São Paulo. O Capítulo IV, "Povoamento, divisões 

administrativas, limites", apresenta as peculiaridades da divisão administrativa portuguesa 

no Brasil. Os municípios no Brasil compreendiam extensas regiões, pois toda região a ser 

povoada tinha como centro: a paróquia inicial, o Senado da Câmara e as irmandades de 

caridade e confrarias 19
• A partir desse centro administrativo povoavam-se os arredores. 

Conforme o crescimento do município, ele podia ser desmembrado em unidades territoriais 

menores. Primeiramente, cinco mapas (p. 36 e 37) apresentam como a paróquia da Sé, entre 

1750 e I 850, foi sendo desmembrada. Em 1747, a Sé compreendia uma larga faixa de terra 

19 Atribuições do Senado da Câmara; ver Charles R. Boxer ( 1977, p.305). 
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Figura 8: A evolução territorial da cidade de São Paulo: 1750 a 1850. Maria Luiza Marcílio (1974a, p.44-45). 
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do rio Grande até o rio Juqueri, porém em 1818 a paróquia estava restrita a uma estreita 

faixa entre os rios Anhangabaú e Ipiranga e do rio Grande ao Tietê, em frente à freguesia de 

Santana. A seguir, três mapas (Figura 8) demonstram as perdas territoriais da cidade. Em 

1750, a cidade de São Paulo incluía os territórios da serra do Mar, em Cubatão, até o rio 

Jaguari, na divisa com a Capitania de Minas Gerais; a paróquia de Nazaré ficava a 78 km 

da Sé. Em 1832, a cidade estava circunscrita às margens do rio Tietê; ao sul, a paróquia de 

Cotia era a mais distante, a 39 km da Sé, e ao norte, Juqueri ficava a 30 km da Sé. Para 

compreender o crescimento demográfico da cidade é necessário levar em conta esse espaço 

geográfico. 

Os vários recenseamentos da Capitania (Província/Estado) de São Paulo indicam 

que a cidade foi perdendo proporcionalmente população, após o século XVIII, em relação à 

Capitania de São Paulo. 

1772 21.272 
1803 24.311 188.379 13% 
1816 25.486 219.867 12% 
1836 21.933 326.902 7% 
1872 31.385 837.354 4% 
1890 64.934 1.384.753 5% 
1920 579.033 4.592.188 13% 
1960 3.825.351 12.974.699 29% 
2000 10.398.576 36.909.200 28% 

Fonte: Marcílio (1974 a, p.99); Morse (1975, p. 8); Seade (2003)26. 

Os dados acima, sem qualquer crítica, apresentam uma cidade que foi perdendo 

população para o interior desde meados do século XVIII, sendo que, de 1872 a 1890, 

apresentou sua mais baixa proporção populacional. No século XX, o crescimento da cidade 

seria retomado, mas somente nos anos sessenta a capital voltaria a ter a mesma proporção 

de população no Estado que tivera no Setecentos. Esta é a tese de Morse, a qual não parece 

adequada. Acreditamos ser mais coerente a análise que Marcílio fez desses números: 

2o Site Seade acessado em maio de 2003: http://www.seade.gov.br/cgi-bin/wxis?IsisScript=sp2000/sp2000.xis 

45 

http://www.seade.gov.br/cgi-bin/wxis?IsisScript=sp2000/sp2000.xis


Se, a título de comparação ajuntássemos à população da capital, as de Atibaia, Jaguari, 
Nazaré e Santo Amaro que saíam do território da cidade de São Paulo, entre 1765 e 1836, 
os resultados em números abstratos apresentar-se-iam bem outros. Assim, a população da 
cidade de São Paulo, em 1765, que compreendia também na época os territórios 
correspondentes às vilas acima indicadas, era da ordem de 20.873 habitantes. Com o 
mesmo território, em 1836 a população teria 48.993 habitantes. Se tomarmos 1765 como 
índice 100, o crescimento demográfico da região passa, em 1836, ao índice 234. Com este 
crescimento não se pode falar em "decadência" e vê-se como os números podem ser 
enganosos se não forem suficientemente criticados (MARCÍLIO, op. cit., p. 103). 

Parece, portanto, pouco sensato considerar a população de São Paulo do século 

XVill mais "urbanizada" que no século seguinte. No Setecentos, a população estava mais 

concentrada na capital, mas o município de São Paulo era uma extensa área rural com um 

minúsculo núcleo central. No decorrer do século XIX, os recenseamentos iriam 

apresentando maior proporção de moradores ocupados nas atividades de serviços e 

manufaturas e os índices flutuaram muito, mas foram sempre maiores que no Setecentos. 

Santo Amaro tornou-se vila em 1832, mas no século XX voltou a fazer parte do município 

de São Paulo. Caso Santo Amaro continuasse município independente, as porcentagens do 

quadro acima seriam ainda menores. Além disso, no Setecentos existiam somente 19 vilas, 

e em 1836 a Província possuía 46 vilas. Cada uma dessas vilas possuía também seu núcleo 

urbano. A baixa produção da capital no recenseamento de 1836 não prova que a cidade 

estava empobrecida e as novas vilas enriquecidas; demonstra apenas que a capital não vivia 

mais da agricultura. A produção agrícola dos bairros periféricos não era suficiente para 

abastecer toda a população. Os moradores deviam ganhar a vida com diversos tipos de 

negócios e ocupações, ou melhor, negociando com os novos vizinhos ricos. Os 

recenseamentos e os inventáiios apresentam os moradores do núcleo central exercendo 

várias atividades, tais como: funcionários públicos com loja, dono de estalagem com loja e 

pasto, militar com comércio de mulas, agricultor com criação e oficina de ferragem. Os 

mais ricos intermediavam os negócios do Rio Grande do Sul com os negócios do Rio de 

Janeiro, e os mais pobres ocupavam-se de parte desse grande empreendimento. 

A maioria dos Estados brasileiros não teve recenseamentos antigos como em São 

Paulo, e provavelmente essa documentação se perdeu. Portanto, para esses Estados não há 

discussão sobre taxa de crescimento populacional nessa época. Para a cidade do Rio de 

Janeiro existe a estimativa de 60.000 habitantes até 1808, sendo 2/3 de negros. o perímetro 

urbano tinha 46 ruas, 6 becos e 19 campos ou largos. A cidade era dividida em cidade 

velha, cidade nova e arrabaldes, onde se produziam alimentos. Com a vinda da família real, 
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a cidade rapidamente se expandiu. Estima-se que quinze mil pessoas vieram com a corte e, 

a seguir, muitos portugueses e estrangeiros chegaram para aproveitar as novas 

oportunidades criadas na cidade. Em 1821, a cidade contava com 112.000 habitantes e, em 

1838, com 137.000 (CRULS, 1949). A cidade de São Paulo tinha, então, aproximadamente 

16% da população da cidade do Rio de Janeiro. 

A Bahia teve recenseamento confiável a partir de 1872. A Província apresentava 

uma população de 380.186 habitantes e Salvador, 108.138 habitantes. Mattoso (1992) 

estima que, em 1805, Salvador teria 46.440 habitantes, o que daria uma taxa anual da 

crescimento de 1% até 1872. Ou seja, a capital de São Paulo, em 1872, com uma proporção 

de 4% sobre a população da sua Província (29% da população de Salvador), havia iniciado 

seu processo de industrialização, enquanto Salvador, com 28% da população da sua 

Província, manteve os mesmos investimentos mercantis. Parece, pois, que a vantajosa 

relação populacional entre a capital e a sua Província não foi suficiente para provocar a 

modernização da economia baiana, conforme defendeu Richard Morse. 

Quatro trabalhos estudaram a evolução das atividades econômicas na cidade de São 

Paulo. Marcílio (op. cit., p.130) comparou o crescimento das atividades produtivas da 

população livre da cidade nos recenseamentos de 1776, 1798 e 1836. Na tabela 19 não 

consta a fonte. Parece ter sido baseada, como os demais estudos, nos mapas gerais de 

população, que indicavam a atividade declarada pelo chefe do domicílio. A autora dividiu 

as atividades produtivas em três setores: primário, secundário e terciário, consoante a 

definição de Colin Clark. Ela conclui que, apesar do caráter incompleto das informações, a 

população da cidade consagrava-se em grande parte à agricultura, setor que produzia para a 

subsistência ou consumo da cidade. O setor secundário, nitidamente urbano, crescia a um 

ritmo maior que a própria população,21 e em 1836 apareceram ofícios novos e alguns 

cresceram muito, tais como: oleiro, carpinteiro, costureira, ferreiro, marceneiro, setTador e 

alfaiate, demonstrando, portanto, que a vida urbana aumentava. Enfim, apresenta uma 

tabela (tabela 20, p.135), onde o setor primário crescia ligeiramente em 1836, 0 setor 

21 "Se tomamos, a título de comparação, as taxas brutas de crescimento da população, obtemos um coeficiente 
de crescimento de 5,7% entre o recenseamento de 1772 e o de 1798, e o de 0,06% entre 1798 e 1836. Por 
outro lado, a taxa de crescimento definida pelo número de indivíduos que se ocupava do setor secundário 
aumentava numa produção de li% entre 1776 e 1798 e de 2,1% entre as duas outras datas" (MARCÍLIO, op: 
cit., p.133). 
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secundário caía, e o terciário, nessa data, mantinha-se estável. Na projeção, ao longo dos 

séculos XIX e XX, o setor terciário tendia a crescer mais que os demais setores. 

Sua tabela apresenta uma falha (talvez de impressão), pois nas atividades de 1798 

aparecem apenas os números totais por setores. Logo, quando Marcílio conclui que 

apareceram novos ofícios em 1836, por exemplo, oleiro, carpinteiro, etc, não é possível 

saber como fora o desempenho desses ofícios em 1798. 

João C. Lourenço (op. cit., p.19 e 86) comparou os dados dos mapas de população 

da capital de 181 O, 1818 e 1822, concluindo que houve um discreto crescimento das 

atividades primárias (agricultura), porquanto esse setor estava em florescimento nas regiões 

de Campinas e Porto Feliz. Por outro lado, o setor terciário subiu quase 70%, enquanto o 

setor secundário se reduziu, visto que o mapa de 1822 omitiu as costureiras e as fiandeiras. 

Em compensação, os artistas aumentaram em 30%. A lista de 1822 apontou aumento de 

288% no número de militares e redução de 25% no número de negociantes e clérigos, além 

da ausência dos condutores. O autor sugere que esses mapas das atividades profissionais 

são incompletos, uma vez que o mapa de 1817 apresenta várias profissões omitidas no 

mapa de 1822. No mapa de 181 O, os cirurgiões foram omitidos; no de 1818 foram omitidos 

os cirurgiões, professores, empregados civis e mendigos; no mapa de 1822 omitiram-se as 

fiandeiras, costureiras, magistrados, empregados civis e condutores. O trabalho de 

Lourenço também apresentou lacunas, quer dizer, nem todos os dados apresentados na 

página 19 coincidem com os da página 86. Por exemplo, os militares eram 335 em 1810, 

mas na página 86 eles passaram para 1.300; eram seis professores em 1810, mas na página 

86 eles não aparecem. Não obstante essas omissões, o autor concluiu que os mapas de 

população da capital indicam diversificação das atividades profissionais e aumento da 

renda per capita entre 1798 e 1822. Em 1822, a população da cidade cresceu 14,1 %, 

enquanto a produção crescia 22,4%, provocando, desse modo, um crescimento da produção 

per capita de 7,1% (p.83). 

Elizabeth D. Rabello (1986) comparou os dados profissionais dos chefes de 

domicílio indicados nos maços de população de 1804, com os maços de 1825 para a cidade 

de São Paulo. Como Marcílio, ela separou as atividades em três setores (primário, 

secundário e terciário), e concluiu que não houve grandes alterações nos· totais da 

população nesses 21 anos. Contudo, a capital diferia do resto da capitania quanto às 
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atividades econômicas, pois além das atividades da lavoura, desenvolvia várias outras 

atividades. Ademais, o setor primário permaneceu com os mesmos índices, sendo o menos 

representativo nas duas listas da cidade, e nas companhias centrais o setor primário era 

praticamente nulo. O setor secundário predominava em 1804, mas em 1825 o setor terciário 

ultrapassava o secundário. Em síntese, o trabalho fornece dados que indicam a tendência de 

diversidade profissional no decorrer do século XIX. 

r 'M' :::·TW®!~:-~o/P~~r~;:~~~~;p:g;:~to~~~z!L'i~::_m:: ~e' 
Setor Primário 54 14% 1.761 51% 356 24% 1.580 53% 1.640 55% 
SetorSecundário 126 33% 431 12% 601 41% 301 10% 486 16% 
SetorTerciário 174 45% 1.055 30% 501 34% 1.123 37% 868 29% 
Outros 33 9% 239 7% 
Totais: 387 100% 3.486 100% 1.458 100% 3.004 100% 2.994 100% 

c . C .: Q :. : ~;wcg.~ ~ ·~ =.:.:. ;: . : ·: : ~· : oo:; :C::tt· ~: 1tflJ4flt: :m: ::~:- :rw T :~~u=:·tE ~um:::!;tt=::t14a=m 
Setor Primário 1.620 44% 3% 367 24% 3% 3.511 56% 99% 
Setor Secundário 269 7% -11% 513 34% -15% 775 12% 80% 
SetorTerciário 1.824 49% 62% 646 42% 29% 1.916 30% 82% 
Outros 1 05 2% -56% 
Totais: 3.713 100% 24% 1.526 100% 5% 6.307 100% 81% 

Fonte: Marcílio ( 1974 a, p.130); Lourenço (1978, p.l9 e 86); Rabello (1986, p.226) 

As tabelas de Kuznesof (op. cit.) comparam a evolução das várias atividades 

profissionais nos mapas gerais de 1765, 1802 e 1836, com diferenças de 37 e 34 anos 

respectivamente, entre eles. Ela dividiu as várias ocupações da cidade em 13 categorias, 

distribuídas entre as companhias das regiões urbana e rural, concluindo que, de 1802 a 

1836, a proporção entre as ocupações extrativas e artesanais era similar. O número de 

alfaiates e tecelões, em 1836, havia decrescido 50%, mas os serviços de açougueiro e 

lavanderia haviam crescido. Em 1836 apareceram ocupações novas, tais como oleiros e 

chapeleiros. Enfim, concluiu que cada bairro rural da cidade vinha se especializando num 

produto para mercado, mas a autora não explicitou se os números das suas tabelas 

demonstram ou não alteração no quadro profissional da cidade. 
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Tabela 3: Distribui ão ocupacional da populacão livre 
: 

Extrativas 344 885 157% 
Artesanais 94 264 181% 
Construção 39 73 87% 
Têxteis 312 176 -44% 
Serviços 29 31 7% 
Industriais 65 62 -5% 
Comércio 178 2.198 1135% 
Transporte 23 119 417% 
Liberais 51 162 218% 
Artistas 14 28 100% 
Militares 99 16 -84% 
Religiosos 43 196 356% 
Rentistas 51 o -100% 
Diaristas o 557 
Outros 153 452 195% 

I Totais: 1.495 5 .219 249% 

Fonte: Kuznesof (1986, p. 117 e 127). 

O estudo comparativo de Kuznesof apresenta alguns dados sugestivos sobre a 

evolução das atividades profissionais na cidade entre 1802 e 1836. As atividades ligadas ao 

transporte, à religião, às profissões liberais e ao artesanato tiveram maior índice de 

crescimento. A atividade com maior crescimento foi o comércio, mas esses dados não 

conferem com o estudo de Marcílio. Por outro lado, os militares e as atividades do setor 

têxtil estavam em decréscimo. Não consideramos o saldo negativo das atividades 

industriais como tendência de "ruralização" da economia da capital, pois a autora 

relacionou, em 1802, as atividades industriais na zona rural (engenhos e produção de 

aguardente), porém no ano de 1836, as atividades industriais relacionadas eram da zona 

urbana (chapeleiro, oleiro, etc), ou seja, eram atividades mais diversificadas e urbanas que 

as atividades de 1802. 

Comparando os quatro trabalhos percebemos que cada um apresenta fatos diferentes 

sobre a mesma população, talvez porque todos esses recenseamentos estejam incompletos, 

e ainda porque cada lista nominativa teve uma forma diferente de coleta de informações. 

Por exemplo, não foi apontado nenhum chefe de fogo com a atividade de rentista em 1836; 

provavelmente o rentista de 1836 foi classificado em outra profissão. Além disso, os dados 

profissionais de Marcílio e Kuznesof, com base no recenseamento de 1836, apresentam 
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alguns números discrepantes. O total geral dos chefes de domicílio relacionados na tabela 

de Marcílio foi de 6.307, já na tabela de Kuznesof foram relacionados 5.018. Kuznesof 

informa na fonte da tabela V:S (p.127) que o mapa geral de 1836 não confere com alguns 

dados levantados no livro de Muller (op. cit.), mas nada comentou sobre a diferença de 

dados da sua tese (1986) em relação aos dados da tese de Marcílio, defendida em 1967 na 

Sorbone. Marcílio apontou no setor primário 3.511 indivíduos, sendo 1.855 agricultores, 

mas Kuznesof listou no setor extrativo apenas 885 indivíduos. A diferença desse setor é 

muito maior que a diferença do total geral das tabelas. Outro dado divergente refere-se aos 

comerciantes: Kuznesof contou 2.198 indivíduos ligados ao comércio, contra 401 

indivíduos na listagem de Marcílio, mas nesses dados podem ter ocorrido erros de digitação 

. nesses dados. Kuznesof apresentou redução no número dos chefes de fogos ocupados no 

setor têxtil, e Marcílio apontou aumento nas atividades das costureiras e alfaiates. 

Estas listas apresentam outros dados polêmicos. A contagem geral da população 

apresenta, entre 1765 e 183622
, uma população estável. Ao contrário, os mapas das 

atividades produtivas mostram grande oscilação no número total da população livre 

ocupada. Em 1776 eram 387 chefes de domicílio, em 1798 esse número subiu para 3.486, 

em 1804 caiu para 1.458, continuando a oscilar até 1836, indicando que as listas são 

incompletas. A proporção entre os três setores produtivos também aponta muitas oscilações 

num curto espaço de tempo. Em 1776 predominou o setor terciário, em 1798 dominou o 

setor primário, em 1804 houve predomínio do secundário, em 181 O e 1818 voltou a 

predominar o setor primário, em 1822 e 25 houve ascensão do setor terciário, retornando o 

setor primário a predominar em 1836. Comparando-se os dados dos anos 181 O e 1822 e 

entre 1804 e 1825, o setor terciário foi o que mais cresceu, o setor primário teve maior 

crescimento entre os anos 1798 e 1836, e em todas as comparações o setor secundário 

decresceu. Estes números sugerem que a economia da capital sofria grandes mudanças a 

cada década, mas o restante da documentação da capital não referenda esses dados. 

Os trabalhos de Marcílio e Lourenço levantaram indícios de crescimento econômico 

com diversidade profissional. O artigo de Rabello apresentou muitos dados que apontavam 

22 0 mapa de po~ulação de 1808 apresent~ 24.163 hab~tantes, mas o de 1809 conta 22.572 habitantes. 0 
ofício do conde Lmh.ares d~scartou a reduçao do comércto ou o recrutamento militar como fator de redução 
da população e, par~ mcenttvar o retomo dos ausentes, el~ deu anistia a todos os desertores do servi 0 militar. 
Em 1810 a populaçao era de 23.940 (LOURENÇO, op. clt., p.l87). ç 
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diversidade profissional, porém esse trabalho não se propunha a discutir questões 

econômicas. Kuznesof indicou dados de diversidade profissional, mas não relacionou esses 

dados com o crescimento econômico. Ao contrário, seu trabalho pretendia relacionar a 

integração da capital à economia de mercado como fator de desagregação da produção 

doméstica (household economy), com empobrecimento da maioria, aumento da 

concentração de renda e conseqüente evasão urbana. . 

Pelo fato de as listas nominativas serem incompletas, apresentarem omissões e 

diferentes metodologias de coletas de dados profissionais, parece-nos ser mais coerente 

considerá-las como uma referência geral do quadro profissional da capital na primeira 

metade do Oitocentos. Esses dados podem ser úteis se associados a outras informações. 

Todavia, não devem ser apresentados como dados exatos em condições de comprovar por si 

mesmos uma hipótese de trabalho. 
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CAPÍTULO li 

DOCUMENTAÇÃO E MÉTODO DE TRABALHO 

Este capítulo tem os seguintes objetivos: apresentar e avaliar a documentação 

utilizada, descrever os principais pontos da legislação sobre os direitos de sucessão, relatar 

as etapas do processo de inventário post-mortem, listar as moedas utilizadas na época e 

refletir sobre sua desvalorização, descrever os diferentes campos do banco de dados, os 

procedimentos e método de trabalho, caracterizar a amostra e, por fim, apresentar e 

comparar diferentes métodos de trabalho com inventários no Brasil e no exterior. 

2.1. Documentação utilizada: descrição 

2.1.1. Documentação cartorial 
2.1.1.1. Os inventários post-mortem da capital 

Tabela 4: Quantidade de processos de inventários por 
décadas da capital de 1800 a 1850 

\ Ü1}àx~~-ri-r·~-dJi0 
-- . 1 • - ' vtH':twiwJ C!.b 

•4•-:- . ....... . .,::' ... - ~ ... ............. ----
' ;\)~--· T.lcD(ôJ~ . 2D: (QXijtftt) TP )}fjJ 

....... KiJX!J:.) ~~kt. ,- .r~ ... -~1- J< -~c· . J 
o . '·'•·- _...,.,. i . - •.. . ...... _._. ·- ·- . 1~-/~~ : -~ i ~ -..:. -..- . ~- . '·..&~ .- - • .:. -•!• ... -.o. ,, - ..... ... A . <l. -

1800-1809 243 1 1 o 245 

1810-1819 285 o 3 3 291 

1820-1829 267 3 1 1 272 

1830-1839 330 47 3 1 381 

1840-1850 142 141 1 2 286 

Total: 1.267 192 9 7 1.475 . . -Fonte. Arqu1vo do Poder Jud1c1ano do Estado de Sao Paulo, AJESP e do Arqu1vo do Estado 
de São Paulo, AESP. 
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Os processos de inventários do século XIX continuam arquivados no Arquivo do 

Judiciário do Estado de São Paulo (AJESP). O cartório do 1° Ofício da Família da Capital 

deve ter sido ofício único até os anos trinta do século XIX. Nessa época, apareceu o 

Cartório do 2° Ofício da Família, conforme dados da tabela acima, com a quantidade de 

inventários por décadas e seus cartórios. Os inventários do 3° Ofício da Família começara a 

partir de 1854. Além desses processos, o AJESP possui ainda um pequeno grupo de 

inventários classificados por Tribunal da Relação, e no Arquivo do Estado de São Paulo, 

(AESP) há caixas de inventários não publicados com alguns volumes relativos ao século 

XIX. Os vários conjuntos de inventários post-mortem de 1800 a 1850 somam 1.475, 

cabendo ao 1° Ofício da Família mais de 85% dos inventários. Os inventários da capital 

compreendiam as paróquias da Sé, Santa Efigênia, Brás, Freguesia do Ó, Santana, São 

Miguel, Penha, Conceição de Guarulhos, Santo Amaro, Cotia, São Bernardo, e também 

processos das paróquias vizinhas de Cotia, Santana do Parnaíba, Jundiaí, Itu, Juqueri, 

ltapecerica, Pindamonhangaba, Ubatuba, Sorocaba, Moji das Cruzes e Bragança. 

Durante anos os inventários do Judiciário ficaram guardados em caixas numeradas; 

os processos do 1° Ofício da Família não tinham uma listagem por nome ou por data do 

processo; havia uma numeração aleatória. Nessas caixas, os processos do século XIX eram 

guardados sem ordem cronológica ou alfabética, contudo os processos do 2° Ofício eram 

arquivados por ordem alfabética e de ano, sendo assim de fácil localização, e por isso eram 

utilizados pelos historiadores. Com a informatização dos dados do Judiciário, após o ano 

2000 esses processos começaram a ser digitados pelo primeiro nome das partes, mas muitos 

desses nomes ficaram com letras trocadas, e como o programa de busca não possui filtros 

por sobrenome, data ou palavra correlata, tomou-se raro localizar os processos do 2° Ofício 

da Família. Além disso, as antigas caixas foram descartadas, tomando impossível encontrar 

qualquer processo por ordem de data pelo número das caixas. 

Na primeira fase do trabalho, abrimos centenas de caixas referentes aos inventários 

do 1° Ofício da Família até o número 3.000. Listamos esses processos por número, pelas 

partes (inventariado e inventariante) e data, e em seguida selecionamos os processos 

referentes aos anos 1800 a 1850. 
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2.1.1.2. Os registros de notas 

O 2° Cartório de Títulos e Notas da capital possuía os livros de registros de notas de 

1742 a I937. Há alguns anos, o cartório transferiu essa documentação para o AESP. 

Pesquisamos os livros de I800 e I850. Esses livros transcrevem, por ano, as 

escrituras de empréstimos, de compras e vendas da cidade. Suas informações apresentam 

um parâmetro do tipo, valor e volume de negócios da cidade, e os respectivos nomes dos 

negociantes da época. Buscamos dados nesses livros por amostragem, mas essa 

documentação mereceria uma análise de conjunto. 

2.1.2. Documentação paroquial 

2.1.2.1. Os livros de óbitos 

O Arquivo da Cúria Metropolitana da capital guarda os seguintes livros de óbitos da 

região central de São Paulo: paróquia do Brás, livro I (18I9-1882); Sé, livro 6 (1797-

1802), livro 7 (1802-1810), livro 8 (I810-1820), livro 11 (1834-1844) e o livro 12 (1844-

1853); Santa Efigênia, livro I (1809-1834), livro 2 (1834-1840) e o livro 3 (1840-1852). 

Esses livros registram o nome, a idade, o estado civil, o local do enterro e 

transcrevem o testamento. Para o ano 1800 contamos 129 adultos livres falecidos (maiores 

de 18 anos); oito desses falecidos tinham inventários e, desses, dois foram fichados porque 

tinham residência na região central. Para o ano de 1840, contamos 181 adultos livres 

falecidos, dentre os quais cinco tiveram inventários, mas só um deles foi aproveitado. 

Como nem todos os óbitos produziam inventários, e não aparecem nesses livros os dados 

sobre a profissão e a naturalidade do falecido, essa documentação não serviu para 

completar as fichas de inventários, porém indicou o grau de dificuldade do trabalho com 

populações na capital, pois a maioria dos falecidos da paróquia da Sé não tinha inventários 

e nem aparece nas listas nominativas da região central. 

2.1.3. Documentação do Executivo 

2.1.3.1. Os recenseamentos da capital 

A cidade de São Paulo possui listas nominativas de habitantes desde 1765 até 1846, 

mas são listas incompletas. A região central, representada pelas três Companhias de 

Ordenanças a partir de 1798, possui a listagem dessa série em 1798, 1802, 1804 e 181 o. 

55 



Nos demais anos, as listas são parciais. Em 1818 aparece a primeira lista com nove 

companhias, faltando a lista da sétima companhia. Nas list~ seguintes faltam várias 

companhias. No geral, as listas da primeira companhia são as mais constantes e o 

r~censeamento de 1836 é o mais completo. 1 Essa documentação encontra-se no AESP. O 

recenseamento de 1836 está sendo informatizado. A listagem de 1829 e 1836 pode ser 

pesquisada também no Centro de Estudos de Demografia Histórica d.a América Latina, 

CEDHAL. 

Analisamos as listas de 1781 e 17832
• Elas ainda integram toda a cidade e seus 

subúrbios. Já na listagem de 1795 aparecem duas companhias, e para 1797 há.somente a 

lista da segunda companhia. Existem ainda duas listas de 179711798 com dados da segunda 

e terceira companhias. Estas listas anteriores a.1798 apresentam os seguintes dados: nome 

do chefe de domicílio, cle sua mulher, dos filhos e agregados, todos com suas respectivas 

idades, sendo os escravos arrolados por último. A listagem de 1798 apresenta duas 

novidades: a distribuição da região central em três Companhias de Ordenanças, e a 

profissão dos moradores. dos fogos; nas listagens após 1802, além das informações 

anteriores, acrescentaram o campo naturalidade. As listas de 1836 apresentam outro padrão: 

a parte central foi dividida em três regiões, Sé-Norte, Sé-Santa Efigênia e Sé-Sul, e 

subdividida em quarteirões; além disso, foi acrescentado o campo "renda anual", no qual 

muitos declararam sua renda. Pesquisamos os microfilmes do quarto, quinto, sexto, oitavo, 

nono e décimo segundo quarteirões na listagem Sé-Norte; na Sé (parte da paróquia de Santa 

Efigênia) descartamos os microfilmes primeiro, quarto, oitavo, décimo e o décimo segundo 

quarteirões, porque estavam apagados e com as páginas invertidas3
• Então, pesquisamos os 

seguintes quarteirões: segundo, sexto e décimo terceiro; pesquisamos o quarto, sexto, 

oitavo, nono, décimo, décimo segundo, décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto, 

1 No livro de Marcílio (1974a, p.88) há um quadro demonstrativo com as listas dos habitantes do distrito 
central da capital, por ano e respectivas companhias até o recenseamento de 1830. 
2 Localizamos listas de habitantes de São Paulo que não constam da relação de Marcílio, a saber: 1781, 1783, 
1797/1798, 1801, 1803, 1806, 1812, 1819, 1827, 1828, 1831, 1834, 1835 e 1843; além destas, a lista de 1836 
foi apresentada na tese, porém não apareceu naquela relação. Como pesquisamos os microfilmes, e a 
professora havia pesquisado os antigos originais, é provável que os funcionários do arquivo, depois disso, 
tenham localizado novos manuscritos e reorganizado o conjunto da documentação. 
3 As listas nominativas do AESP foram microfilmadas para uso dos pesquisadores e os originais foram 
guardados para preservação. As l~stas com problemas só podem ser decifradas junto com o seu original. Com 
a futura informatização dessas listas, a procura por dados e os estudos demográficos de muitas cidades serão 
agilizados. 
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décimo sexto, décimo sétimo, décimo oitavo e décimo nono quarteirões na Sé-Sul. 

Descartamos os microfilmes com problemas correspondentes aos quarteirões primeiro e 

quinto. 

2.1.3.2. A Décima Urbana 

A Décima Urbana era um imposto sobre os imóveis urbanos, criado no Brasil após a 

vinda da família real. O AESP possui uma pasta com três livros relativos a esse tributo: os 

livros da capital de 1809 e 1829 e o livro de Santos. 

O livro de 1809, o primeiro e mais completo, apresenta os seguintes dados sobre os 

imóveis do núcleo central: nome e número da rua, nome do proprietário, tipo de construção 

(térrea, sobrado e quantidade de andares), número de lanços, quantidade de lojas, 

corredores, tipo de uso (moradia, cedida, vazia, em reforma ou alugada), o nome do 

inquilino, o valor do imóvel (de referência) e, por último, o tributo correspondente (9% 

desse valor). Os imóveis vazios, em reforma, em construção ou de proprietários sem renda 

foram listados sem avaliação.4 

Pesquisamos os dois livros para fazer uma comparação da evolução do núcleo 

central no espaço de vinte anos, mas, conforme a tabela anexa, restaram poucas páginas do 

livro de 1829. A documentação torna possível, apenas, traçar uma linha geral da expansão 

da cidade para os lados de Santa Efigênia. No final do capítulo, a tabela 4 sintetiza os dados 

dos dois livros relativos à capital. 

2.2. Inventários post-mortem 

2.2.1. Legislação 

O inventário post-mortem é um documento exigido pelo Estado, que · relaciona os 

bens do indivíduo e formaliza sua partilha entre seus herdeiros e sucessores. O casamento 
. 

pressupõe uma comunhão de bens, enquanto o falecimento de um dos cônjuges provoca o 

rompimento dessa comunhão a favor dos filhos. Nas sociedades mais avançadas, os 

inventários têm sido vistos como momento privilegiado de redistribuição da riqueza na 

4 Em um ~tigo apresentamos os dados sobre o antigo núcleo central da capital a partir dessa documentação 
(ARAÚJO, 2001). 
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sociedade. Os bens são, ao mesmo tempo, distribuídos entre os herdeiros e para a sociedade 

em geral, já que os bens brutos são taxados segundo tabelas progressivas. Esse conceito é 

ainda polêmico no Brasil; o imposto progressivo sobre heranças no Brasil é um projeto sem 

data para discussão. 

A legislação dos inventários no Brasil, do início do século XIX, orientava-se pelas 

antigas Ordenações Filipinas. O Alvará de 1809 estabeleceu no País o imposto nas heranças 

e legados que não provinham de parentes ascendentes e descendentes. Dessa época em 

diante, o herdeiro ou legatário por testamento devia pagar a décima dos bens recebidos; o 

herdeiro, do falecido ab intestado, pagava a décima, se parente até o segundo grau, e a 

quinta parte, sendo parente fora do segundo grau. Pela Resolução de 1813, o Estado abolia 

as cartas de consciência (testamentos em segredo), por serem formas de burlar os impostos 

dos legados (ORDENAÇÕES Filipinas, 1985, p.512). A Resolução de 1869 estendeu a 

todas as operações de transmissão de bens a obrigação de pagamento de impostos, tanto 

para as heranças por testamento ab intestado e os legados, quanto para as doações inter 

vivos, ou seja, no século XIX o Estado começava a tributar os benefícios fortuitos (legados 

e heranças), mas as heranças "naturais" dos meeiros e as legítimas continuaram isentas de 

cobrança até 1880. 

Eram considerados herdeiros forçados os parentes descendentes (filhos), ou 

ascendentes (pais). O cônjuge em regime de comunhão de bens era meeiro: sua parte na 

herança era chamada meia. A ordem de sucessão da outra metade era: descendentes, 

ascendentes, colaterais até o décimo grau e, por último, o cônjuge; na falta destes, ficava o 

Estado com os bens (SAMARA, 1980, p.261). 

A legislação de sucessão no Brasil estabelecia que devia prevalecer o princípio da 

obrigatoriedade e igualdade da partilha entre os filhos, ou seja, os casados com filhos só 

podiam reservar para testamento 1/3 (a terça) dos bens reservados aos filhos, ficando estes 

filhos com os 2/3 restantes. Os filhos que tivessem recebido dotes deveriam descontar meio 

dote no ato da partilha por morte de pai ou mãe. Os filhos que recebessem adiantamentos, 

empréstimos ou despesas especiais de manutenção deviam descontá-los por ocasião da 

partilha. A herança era chamada legítima paterna (pelo falecimento do pai), legítima 

materna (falecimento da mãe), legítima avoenga (falecimento dos avós) e legítima fraterna 

(falecimento de irmãos). 
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Os filhos naturais só eram herdeiros se indicados em testamento ou reconhecidos 

em cartório. Os inventários indicaram que nenhuma viúva podia ser considerada meeira 

com o casamento no leito da morte por faltar a consumação, mesmo tendo os filhos 

legitimados por testamento.5 

Nem todos faziam inventários porque estes eram obrigatórios somente em três 

casos: quando havia menores, quando o falecido, sem herdeiros forçados, morria ab 

intestado e quando, não tendo herdeiros, sua fortuna passava às mãos do Estado 

(MA TIOSO, 1992, p.603). 

2.2.2. Etapas do inventário de bens após a morte 

O inventariante, havendo filhos menores e não se apresentando, era convocado pelo 

juiz dos órfãos local. Os demais casos, com exigência de inventários post-mortem, eram 

encaminhados pela Provedoria dos defuntos, ausentes, capelas, resíduos e cativos. Na falta 

de herdeiros legais, os inventários eram denominados autos de arrecadação. 

O inventariante, normalmente o cônjuge, declarava perante o juiz e o escrivão o 

nome do falecido, data e local de falecimento. Em seguida, declarava o estado civil, o nome 

do cônjuge, a naturalidade, o nome dos pais e se havia testamento. Os herdeiros eram 

relacionados com nome, idade, estado civil e local da residência. O inventariante e os 

herdeiros maiores assinavam. 

A justiça designava dois avaliadores para cada tipo de bem. Normalmente, iniciava

se a avaliação pelos bens domésticos das casas de morada: todo objeto era relacionado com 

seu valor; esses bens eram separados pelo tipo de material usado (madeira, cobre, estanho, 

ferro, casquinha, latão, ouro, prata e pedras); os objetos religiosos eram relacionados à parte 

(oratório, imagens, castiçais, cálices, etc); a roupa pessoal aparecia antes da roupa de cama, 

5 O inventário do 1° Ofício da Família, processo 869, de 1822, contradiz a conclusão de Maria Beatriz N. 
Silva sobre o costume de considerar como casamento uma união pública (Silva, 1984, p.lll ). Encontramos 
um outro inventário referindo-se à obrigatoriedade do casamento e da consumação para direito legal na 
herança. O inventário vinha com a transcrição de testamento, onde a falecida declarava que tivera uma filha 
no estado de solteira e depois conhecera seu companheiro. No leito de morte, ela fizera o testamento legando 
sua meia para a filha natural, e ao mesmo tempo casava-se com o companheiro, confirmando uma união de 
dez anos. Mas, quando o juiz perguntou ao marido da falecida sobre os procedimentos de inventários, ele 
alegou que nada tinha a declarar, pois o casamento sem cópula não tinha valor legal, como ela não tinha 
direito à meia dele, ele não tinha o dever de continuar o inventário, e o processo foi assim encerrado. 
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mesa e higiene; os livros eram relacionados por autor, obra, volume e língua; os estoques e 

as instalações das lojas, anexas à casa, vinham a seguir. 

Na sessão seguinte eram avaliados os bens semoventes das casas de morada. Cada 

escravo era descrito com nome, idade, estado civil, origem, profissão, nome do cônjuge, 

nome dos pais e estado de saúde. O critério de avaliação do escravo era parecido com o 

critério utilizado para os animais: ele valia de acordo com a idade e o estado de saúde, 

pouco contando a especialização. Os animais eram avaliados segundo o peso e a idade. Por 

fim, vinham os bens de raiz, as casas de morada, os terrenos na cidade e as chácaras. As 

casas eram relacionadas por ordem de valor; iniciava-se pelo nome da rua, depois o número 

de lanços e andares, se as paredes eram de taipa de pilão ou de mão, se cobertas por telhas 

ou sapé, se forradas ou assoalhadas; muitas tinham a quantidade de portas e janelas, a 

grandeza dos quintais, o tipo de muros e arvoredos, e algumas particularidades, tais como 

um mirante, um olho d'água ou "com três frentes"; a seguir eles escreviam os nomes dos 

proprietários vizinhos. As casas da cidade, os terrenos, as chácaras e a maioria dos sítios 

tinham seus limites estabelecidos com base nas divisas com os vizinhos. A numeração das 

casas, introduzida pela Câmara em 1809, só foi incorporada pelos inventários décadas 

depois. 

Os sítios eram avaliados em outra sessão, e seguiam a mesma seqüência das 

avaliações dos bens das casas de morada da cidade. As propriedades das outras cidades 

eram visitadas por dois avaliadores indicados pelo judiciário local. Nessas avaliações, é 

possível distinguir o valor dos bens móveis (utensílios e ferramentas) e dos bens imóveis 

(casas de morada, engenhos, terras e plantações). Vale observar que as plantações estavam 

incorporadas aos bens imóveis, mas as colheitas ficavam nos bens profissionais; além 

disso, em alguns inventários o inventariante descrevia os bens móveis e imóveis das 

fazendas e engenhos com o valor agregado, alegando que os bens rurais só tinham valor em 

conjunto. Os bens semoventes (escravos e animais) sempre eram avaliados separadamente. 

Por último, descreviam-se as dívidas ativas, com nome do devedor, local, tipo de 

operação e valor, e a seguir eram relacionadas as dívidas passivas. Relatavam a quantia e o 

tipo de dinheiro encontrado na casa ou no cofre, as ações, os aluguéis, os dividendos e os 

rendimentos diversos. As despesas com manutenção, enterro, missas, médicos, remédios, 
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custas do inventário e do testamento ficavam no fim e, por isto, muitas dessas folhas foram 

perdidas. 

A sessão do orçamento era seguida pela sessão da partilha: havendo consenso, o juiz 

convocava rapidamente dois peritos para calcular o monte bruto e o líquido da herança. Na 

ausência de menores, o inventário terminava após a partilha. Os inventários com menores 

apresentavam as contas de tutoria até a maioridade dos herdeiros. 

Na primeira sessão, o inventariante declarava se o falecido tinha testamento. Em 

caso positivo, o testamento deveria ser transcrito antes das sessões de avaliação dos bens. 

Os testamentos pouco influenciavam a primeira parte do inventário; na constituição do 

monte-mor e do monte-menor, raras vezes apareciam as contas dos testamenteiros para 

serem descontadas como despesas diversas do monte-mor. Entretanto, o testamento era 

fundamental para entender as contas finais e a partilha. 

Os testamentos eram redigidos a partir de frases padronizadas por décadas. No 

primeiro parágrafo, o testador declarava sua fé, a seguir declarava sua naturalidade, o nome 

dos pais, o estado civil, o nome dos filhos e a razão do~ testamento. As declarações de 

filhos naturais invariavelmente vinham seguidas do arrependimento-padrão.6 Alguns 

testadores davam informações gerais sobre o espólio, por exemplo, o estado das dívidas, os 

imóveis possuídos, ou o local das cadernetas com créditos; em seguida, faziam as 

revelações, declaravam as particularidades sobre os filhos, o cônjuge, os parentes, etc, 

citavam três nomes para testamenteiros e iniciavam os pedidos do funeral (número de 

missas, de padres, hábito, local do enterro, etc) e dos legados a descontar-se da terça (para 

os casados com filhos), ou de toda a herança (para os solteiros sem herdeiros forçados). 

Embora os testamentos indiquem as intenções de legar, as contas dos testamenteiros não 

estão anexadas aos processos. 

Concediam-se legados pios para as irmandades, igrejas, recolhimentos, Casa Santa, 

altares e imagens. Os testadores estipulavam também as missas pelas almas e as esmolas 

para os pobres. Já os legados para os leigos podiam beneficiar afilhados, parentes, 

compadres e dotes de meninas. Nessa época, os legados mais comuns eram para os filhos, 

os netos e os .cônjuges. Muitos filhos naturais foram legatários, mas não herdeiros. As 

6 Por exemplo, um inventário de 1868, do l 0 Ofício da Família:"Nunca fui casada, e por fragilidade humana 
tenho uma filha[ ... ] Temendo as contas que tenho de dar a Deus, realizei hoje[ ... ] meu casamento [ ... ]." 
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alfotTias são os legados mais difíceis de classificar; parte considerável dos testadores 

deixava escravos para filhos ou parentes com a condição de serem libertados após a morte 

do legatário, mas dada a idade de ambos, muitos desses escravos deveriam morrer antes do 

beneficiado, ou seja, era uma falsa alforria. Outros testadores agradeciam os serviços 

prestados pelos seus escravos e, como recompensa, eles lhes concediam as alforrias sob a 

condição dos escravos prestarem serviços para os filhos até o casamento e, caso fossem 

fiéis aos filhos, podiam ser libertados. Lendo várias apelações de filhos e genros sobre o 

excesso de legados distribuídos pelo moribundo, concluímos que muitos escravos não eram 

alforriados. Por último, o testador, três testemunhas e o escrivão assinavam, enquanto os 

analfabetos rogavam a outros para assinar. 

Os pedidos do testador eram considerados nas contas finais do inventário. No caso 

em que o testador havia pedido que as despesas saíssem da terça, o juiz declarava o monte

mor igual ao monte-menor, dividia o monte em duas partes iguais, da meia dos filhos 

retirava a terça e dela descontava os passivos, e o restante da terça era passado para o 

testador para cumprir as determinações testamentárias. Há inventários sem transcrição do 

testamento, porém com terça e contas finais diferenciadas. 

Utilizamos os testamentos no campo "disposições testamentárias" da ficha de 

inventário para tabular os grandes grupos de legados, os legados, os legados a filhos, os 

legados pios, as missas, as esmolas e as alforrias, com o propósito de medir o grau de 

dispersão da riqueza possibilitado pelos testamentos. 

2.3. Critérios da amostra dos inventários 

Para este estudo, selecionamos aproximadamente 10% dos inventários post-mortem 

do conjunto de processos referentes aos anos 1800 a 1850. Os inventários selecionados na 

amostra correspondem às famílias que apareceram nas listas nominativas de São Paulo de 

1798 referentes às três companhias da paróquia da Sé, separadas em 1818 em nove 

companhias e, em 1836, desmembradas nas paróquias da Sé, Santa Efigênia e Brás 

(MARCÍLIO, op.cit, p. I 02; RABELLO, 1986, p.227). 

De início, conseguimos identificar por volta de 150 nomes que coincidiam com os 

nomes das listas nominativas da cidade de 1802, 1814, 1818, 1829 e 1836. A maioria 

desses nomes era do sexo masculino, porque os nomes completos (nome e sobrenome), 
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com respectiva atividade econômica, eram de homens. Muitos desses inventários acabaram 

sendo descartados por vários motivos, por exemplo, alguns inventariantes eram 

desobrigados do inventário após declarar que todos os herdeiros eram maiores, outros 

alegaram não possuir bens a declarar, muitos desses processos estavam incompletos e havia 

processos que não eram inventários. Aproveitamos poucos processos que não tinham a 

partilha, ou seja, processos com herdeiros ausentes ou sem herdeiros conhecidos. 

Completamos a amostra com os processos de parentes dos inventariados fichados e de 

moradores da cidade apontados em outros estudos7
• Todos os inventariados tinham casas de 

morada no centro ou nos arredores. 

Além dos 146 inventários da amostra, fichamos mais 19 processos, datados de 1852 

a 1870, referentes aos descendentes das famílias encontradas na primeira metade do século 

XIX,· perfazendo um total de 165 inventários fichados. Porém, estes últimos apenas 

forneceram dados para o estudo da riqueza transmitida para a outra geração, não integrando 

os estudos dos inventários da primeira metade do século. 

Os vários recenseamentos forneceram as informações dos campos sobre a profissão, 

idade e naturalidade do falecido. As informações sobre a quantidade de escravos foram 

adicionadas no campo "censo" do banco de dados. 

2.3.1. Dados da amostra dos 146 inventários 

A amostra constou de 146 inventários post-mortem, de 1800 a 1850. Procuramos 

equilibrar em torno de trinta inventários por década. Tivemos que completar a amostra de 

algumas décadas, dos anos vinte e quarenta, com inventariados que não tinham aparecido 

nas listas nominativas; portanto, para esses não identificamos a profissão ou a idade ao 

falecer. No início, acreditávamos que seria mais difícil localizar os processos dos primeiros 

anos do século XIX (1801 a 1810), por isso incluímos na amostra até os processos de 1800. 

A amostra ficou com a seguinte quantidade de inventários: de 1800 a 1809, 28; de 1810 a 

1819, 33; de 1820 a 1829, 28; de 1830 a 1839,31 e de 1840 a 1850,26. 

Pretendíamos coletar dados dos vários grupos profissionais que habitavam a cidade, 

conforme o levantamento das profissões publicado por Elizabeth D. Rabello (1986). Ela fez 

7 Utilizamos os dados dos historiadores que descreveram os moradores da capital, a saber: Kátia Abud ( 1978) 
levantou o perfil dos ocupantes dos cargos públicos da cidade; Elizabeth D. Rabello (1980) apresentou sua 
elite; e William Puntschart ( 1998) descreveu seus negociantes. 
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um estudo comparativo das profissões declaradas pelos chefes de domicílio nos 

recenseamentos de 1804 e o de 1825 e demonstrou que o setor secundário ocupava 49,4% e 

37,3% respectivamente, e que o setor terciário aumentou de 45,2% para 55,8%. Entretanto, 

a pesquisa não conseguiu localizar esse número de inventariados ocupados no setor 

secundário. Pelo contrário, os inventários localizados na região central eram 

predominantemente do setor terciário. A amostra encontrou 64% inventariados .exercendo · 

atividades comerciais e 19% ligados à administração, por isso optou-se por estudar essas 

duas atividades em particular. 

Na faixa das naturalidades, encontramos 44,8% de paulistanos correspondendo a 

36,6% da riqueza, e 29,1% de portugueses com 39%. Esses dados conduziram a uma 

análise mais atenta dos investimentos desse grupo. 

O conjunto de inventários tem a seguinte composição: inventários do sexo 

masculino totalizam 110 (75,34% das fichas), e os 36 inventários restantes são do sexo 

feminino; a maioria dos falecidos (94) era casada, havia 25 solteiros e 25 viúvos, e somente 

dois eram divorciados. A metade dos inventários tinha testamentos, com testamenteiros 

preferencialmente do sexo masculino (76,4%); o maior grupo de inventariantes foi de 72 

esposas, representando mais de 50% dos inventariantes; a seguir aparecem 14 maridos e 11 

filhos. Quatro processos não tiveram inventariantes por serem autos de arrecadação; há 125 

processos com filhos, dando uma média de 4,6 filhos por inventário; vinte e sete desses 

inventariados estavam distribuindo legítimas para os filhos naturais. Somente 127 

inventários tiveram partilha, quatro não tinham herdeiros e 15 eram inventários com 

problemas, uns com dívidas maiores que o monte bruto, e outros foram suspensos por 

declarações falsas do inventariante, ou por apelações de herdeiros. 

2.4. Construção do banco de dados 

O banco de dados foi elaborado com base na ficha de inventário sugerida por 

Adeline Daumard para o estudo dos patrimônios.8 Essa ficha foi adaptada para um 

gerenciador de banco de dados: o formulário do banco de dados faz parte do Apêndice do 

trabalho. Os testamentos, transcritos nos inventários, e a Décima Urbana de 1809 tomaram

se os campos do banco de dados, "disposições testamentárias" e "Décima Urbana". As 

R DAUMARD, Adeline. Hist6ria social do Brasil: teoria e metodologia Curitiba: UFP, 1984, p. 207. 
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informações extraídas das leituras complementares, isto é, teses, memórias e genealogias, 

foram integradas à ficha de inventário de cada falecido pelos campos "observações 

genealógicas", "observações sobre os pais" ou "observações gerais". A primeira parte do 

inventário compõe-se dos seguintes campos: dados pessoais do falecidp (endereço,_estado 

civil, idade, profissão, nome do cônjuge e dos pais) e dados do processo (número, cartório, 

nome do inventariante, nome do testamenteiro e grau de parentesco); em seguida, vêm os 

dados dos filhos ou dos herdeiros dos falecidos sem filhos. 

Para coletar as informações da avaliação dos bens móveis abrimos o campo "bens 

pessoais", ou seja, os bens em uso que estavam na casa do falecido, identificados pelo 

escrivão como madeira, cobre, feiTo, louça, roupa, ouro, prata e pedras; os três últimos 

constituíram o campo "metais preciosos"; os teares, taches e fornos das moradias ficaram 

no campo "bens pessoais". Outro campo, os "bens profissionais", indica os estoques que 

estavam nas lojas ou nos armazéns (urbanos), e nos sítios, os fornos, as feiTamentas e os 

alambiques (rurais). Os objetos de metal, tais como ferro, cobre, estanho, casquinha, ouro e 

prata eram avaliados a partir de seu peso, por isso havia a informação do valor da oitava 

para o ouro e a prata, ou o valor da libra desses metais: multiplicando-se esse valor pelo seu 

peso encontrava-se o valor do objeto inventariado. 

Para os falecidos que tinham engenhos ou fazendas no interior, esses bens muitas 

vezes estavam incorporados ao preço do imóvel (terras, instalações, estoques e moradias) e 

não puderam ser discriminados. No campo "monetário" aparecem as moedas, as cédulas e 

algumas barras de ouro que estavam em cofres. No campo "rendas diversas" somaram-se as 

ações, os dividendos, os honorários, as apólices dos títulos da dívida pública, os 

pagamentos provenientes das sociedades, dos juros, dos aluguéis e das transações 

comerciais. Criamos os campos "escravos" e "animais" para os bens semoventes. Os 

escravos foram enumerados junto com os imóveis, e por isso foi possível distinguir os 

escravos domésticos (urbanos) dos escravos do sítio ou engenho (rurais). Nas primeiras 

fichas foram preenchidos os dados sobre a profissão desses escravos: acreditávamos que os 

escravos com profissão fossem bem mais caros, porém concluímos que a avaliação do 

escravo relacionava-se a sua idade e estado de saúde. 

No campo "bens imóveis" ficaram as casas de morada das cidades (urbanas), as 

chácaras dos arredores (urbanas), os sítios dos bairros (rurais) e os engenhos e fazendas do 
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interior (rurais). Acrescentamos o campo "cidade" para identificar a geografia desse 

investimento. Há ainda um campo sobre a origem ou procedência das propriedades 

(compra, herança ou cessão pela Câmara), mas raros inventários têm essa informação. 

Percebemos que os juízes exigiam a documentação e existem mesmo inventários que foram 

encerrados por falta dessa documentação, entretanto a maioria dos juízes informava que o 

inventariante havia apresentado a documentação competente, mas não transcrevia seu 

conteúdo. 

Coletamos o nome e a cidade do devedor no campo "dívidas ativas". Procuramos 

também discriminar o tipo das dívidas (empréstimos a juros, vendas, contas de sociedades 

ou saldo de partilhas) e o valor. Nos casos em que apareciam centenas de pequenas dívidas, 

enumeramos a quantidade e o valor final delas, estipulando que as fichas individualizadas 

seriam dos devedores de mais de 50$000 réis. 

Esses nove campos compreendem o conjunto dos bens apresentados no orçamento 

antes da partilha. Eles formam o monte-mor, monte bruto, bens brutos ou ativos. Em 

princípio, a soma desses bens deveria bater com os orçamentos dos inventários, no entanto, 

há muitas variáveis nessas contas; muitos inventários arrastavam-se por anos, e 

conseqüentemente vendiam-se animais ou escravos, outros morriam, pagavam-se dívidas, 

mas evitamos a incorporação dessas operações porque o orçamento final acabava 

transferindo grandes somas para o campo "monetário". Além disso, quando se vendiam 

bens, via de regra recebia-se de 20 até 100% a mais que a avaliação, e isto valorizava o 

monte bruto. Então, para equilibrar os valores das descrições dos bens com os valores 

declarados no orçamento, incorporamos os preços de venda desses bens ao monte bruto, 

mas não aos valores dos bens semoventes que morriam ou nasciam, e das dívidas recebidas 

ou pagas. Logo, há algumas diferenças entre as contas da avaliação (das quais retiramos os 

dados da .composição da riqueza do inventariado) e o orçamento final autorizado pelo juiz. 

Para diferenciar o monte bruto da avaliação feita na época do falecimento, do monte bruto 

do orçamento final, denominamos o primeiro de "monte bruto ajustado". 

Os campos "dívidas passivas", "despesas diversas" e "despesas de enterro" somados 

e, em seguida, subtraídos do monte bruto, resultaram no monte-menor, monte líquido ou 

"bens líquidos". As dívidas passivas foram discriminadas da mesma forma que o campo 

"dívidas ativas", e as despesas com os médicos, com o inventário ou testamento e com a 
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casa foram separadas das despesas do cerimonial do enterro (missas, esmolas e cortejo). O 

monte líquido sofreu a mesma diferença de contas já explicada no monte bruto, ou seja, 

alguns inventários tiveram suas dívidas pagas no decorrer do processo e, caso as dívidas 

fossem excluídas, o inventário passaria a ter outra composição de riqueza. 

Após achado o "valor líquido" do inventário, as operações da partilha tinham início. 

Quando o inventariado era casado, o cônjuge ficava com a meia; quando havia testamento, 

separava-se a terça, 1/3 para as disposições testamentárias e os 2/3 restantes para os 

herdeiros forçados. Esses campos da fase final do inventário apontavam o "valor da partilha 

por herdeiro". Em princípio, cada filho acabava recebendo o mesmo quinhão, ou legítima, 

mas alguns filhos tinham que devolver os "adiantamentos" recebidos em vida do falecido, e 

os outros ficavam com a legítima integral. Essas particularidades da partilha- os dotes, 

adiantamentos e empréstimos- são dados complementares da ficha dos filhos. Inventários 

cujas dívidas superaram o monte bruto, provocando a renúncia dos bens pelo inventariante, 

foram completados com as contas finais até o campo "valor líquido", mas nada foi 

acrescentado aos campos da partilha. 

2.4.1. Os cálculos do banco de dados 

As informações acumuladas foram sendo extraídas pelas consultas do gerenciador 

do banco de dados. Não foram encontrados parâmetros em outro banco de dados aplicado 

às Ciências Sociais.9 Logo, muito dos procedimentos foram sugestões de técnicos de 

computação, e principalmente da experiência de meus filhos, Henrique, especialista em 

orçamento em planilha eletrônica, e Felipe, estudante de Engenharia da Computação 

(criador do banco de dados). Os novos gerenciadores de banco de dados revolucionaram as 

rotinas empresariais, contudo os historiadores não assimilaram de imediato essas inovações, 

em parte porque eles trabalham com informações muito variadas e a informática pressupõe 

rotina. Nesta pesquisa, por exemplo, as palavras tinham que ser escritas exatamente da 

mesma forma, mas infelizmente em cada documento e em cada página, os nomes das 

pessoas e das coisas apareciam escritas de forma diferente. Na consulta, perdemos muito 

tempo padronizando essa linguagem. 

9 Em 2002 havia uma turma de historiadores no Judiciário pesquisando os inventários do século XIX, para um 
professor da Universidade de Stanford. Eles estavam coletando dados em planilhas eletrônicas, mas esses 
pesquisadores não tinham conhecimento dos objetivos finais da pesquisa. 
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2.5. A moeda do século XIX 

No período colonial, a unidade monetária brasileira e portuguesa era o real, no 

plural réis. Com a Independência, adotou-se o mil réis, equivalendo a uma oitava de ouro 

(3.586 gramas), ou 67d. (dinheiros ou pence, moeda inglesa). O papel-moeda emitido no 

Brasil, a partir de 1808, nunca foi conversível em ouro e, portanto, sofreu grande 

desvalorização em 1833, e passou a equivaler 2$500 por oitava de ouro (47 1/5 d.). Em 

1846, a oitava de ouro passou a valer 4$000 (27d.) (PRADO JÚNIOR, 1970, p.345). Após 

1822, as moedas também circulavam: as moedas de ouro valiam 4$000, o quartinho 1$000, 

o cruzado novo ou cruzadinho $400, o dobrão 20$000, o escudo 1$600 e a dobra de 8 

escudos 12$800. As moedas de prata eram a pataca, de $320, e o quatro vinténs, de $080. 

As moedas de cobre eram o vintém, de $020, as moedas de $0 I O e de $005 (VIEIRA, 1981, 

p.51). 

A moeda era fracionada e a menor delas tinha três algarismos, logo, um real era 

grafado $001, mil réis 1$000 e um milhão de réis 1:000$000, o mesmo que um conto de 

réis, 1 :000. Para a confecção dos gráficos e tabelas empregamos a separação monetária 

permitida pelo gerenciador do banco de dados, de três em três dígitos, porém utilizamos o 

ponto como separação dessas casas, e não os símbolos de convenção da época aqui 

descritos. 

2.5.1. Conversão dos mil réis em libra esterlina 

O corte temporal do trabalho apresentou dois problemas a serem solucionados: 

primeiro, como comparar os bens avaliados no início do século com os bens da metade do 

século? Qual teria sido a inflação desse período? E, segundo, qual a validade da 

equivalência do valor dos bens em moeda estrangeira para a análise da riqueza? 

Renato Marcondes (1998), no estudo sobre Lorena no século XIX, apresentou no 

apêndice metodológico os vários estudos sobre a inflação brasileira no século XIX. Em 

vista das disparidades dos diversos índices de preços e de custo de vida, ele acabou optando 

pela conversão em libras esterlinas, utilizando o estudo do IBGE ( 1987, p. 522). No caso 

dos historiadores com trabalhos sobre a segunda metade do século XIX, essa tabela, criada 

por Gustavo Franco, tem sido o melhor instrumento para a conversão dos contos de réis em 
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li bras esterlinas e, dessa forma, podemos comparar os valores das diferentes décadas 

reduzindo as variáveis resultantes da inflação, principalmente após o desastre da política do 

Encilhamento. Contudo, para a primeira metade do século, esse instrumento apresenta 

problemas na aplicação: a citada tabela indica a taxa de câmbio a partir de 1821, próximo 

da Independência do Brasil, con·espondendo a pouco mais da metade do período deste 

trabalho. Além disso, não parece que a utilização de uma moeda estrangeira seja um critério 

ideal para avaliar o padrão de riqueza de um país. 10 Temos um exemplo recente: no início 

do Plano Real, a moeda brasileira valia 1 real por 1 dólar americano, e após nove anos, o 

dólar foi cotado próximo de 4 reais. Isto não representa que estamos quatro vezes mais 

pobres, apenas significa que para importar objetos estrangeiros temos que desembolsar 

mais moeda, mas no caso de adquirirmos produtos locais, os efeitos da taxa de câmbio 

poderão ser reduzidos. Não parece que a economia paulista do século XIX fosse muito 

diferente: muitos historiadores exageram a participação dos importados na economia do 

Brasil Colônia e Império e os inventários paulistas não tinham tantos objetos estrangeiros a 

ponto de serem afetados pelas taxas do câmbio. As jóias, prataria, móveis, louças, roupas, 

metais e instrumentos de trabalho eram da "terra", conforme a classificação dos 

avaliadores. Os importados eram os produtos de luxo, os industrializados e de mecanismo 

sofisticado, tais como vinho, pimenta do reino, porcelanas, relógios, pianos, sedas, além do 

trigo e do escravo. Optamos, por conseguinte, nas descrições dos diferentes ativos, por 

apresentar a variação dos preços de alguns objetos no decorrer das cinco décadas, 

apontando assim a variação dos preços sem relacioná-Ia diretamente com a riqueza. 

2.6. Os estudos com inventários 

A historiografia paulista vem utilizando os inventários post-mortem como fonte 

historiográfica há muitos anos. Pedro Taques de Almeida Paes Leme (1714-1777), 

descendente das primeiras famílias da capitania teve a idéia de estudar as origens das 

ilustres famílias paulistas, coincidentemente quando se encontrava falido. Publicada ainda 

no século XVIII, sua "nobiliarquia paulista" é o mais antigo estudo da genealogia brasileira 

10 BUESCU, Mircea. 300 anos de inflação. RJ: APEC, 1973. "Não posso, entretanto, concordar com a 
fórmula proposta de cal~ular os pr:ços através d~ taxa de ~âmbio. Fic~iam sempre preteridos os produtos 
nacionais para consumo mterno, CUJOS preços podiam evolmr de forma mdependente, sem influenciar a taxa 
de câmbio, como de fato aconteceu" (p.I72). 
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(1953). Essa obra foi continuada por Luís Gonzaga da Silva Leme (1904), e inaugurou o 

interesse pelo passado, o gosto pelas biografias e pelas genealogias. Os genealogistas 

buscam nos arquivos eclesiásticos (os registros de batismo, casamento e falecimento) as 

linhagens e a prosperidade nos inventários. Ainda hoje, os estudos genealógicos têm muitos 

adeptos, bibliotecas, centros culturais e publicações. 

O Arquivo do Estado de São Paulo, no início do Novecentos, incrementou o setor 

de publicação da documentação seiscentista, e os inventários mais antigos da cidade foram 

então transcritos e publicados. Alcântara Machado (1929) aproveitou a impressão dos 

inventários, que facilitou em muito o trabalho de fichamento, para o estudo dessa 

documentação serial. Ele propôs caracterizar o modo de vida do bandeirante. Seu trabalho 

revelou a sociedade paulista do Seiscentos, pobre em recursos materiais, com pouca moeda 

e conseqüentemente pouco comércio. As benfeitorias e os bens de consumo constituíam 

itens de maior valor, principalmente as alfaias e as jóias; as terras e os indígenas eram 

enumerados mas não avaliados, entretanto essa sociedade de parcos recursos era muito 

hierarquizada. Enfim, o autor redigiu um trabalho historiográfico mais objetivo, com base 

em dados empíricos, reduzindo assim as opiniões impressionistas. Apesar do destaque 

desse trabalho, AlcântaP"Machado não deixou seguidores. Anos depois, Ernani Silva Bruno 

( 1977) retomaria o estudo dos antigos inventários paulistas inspirado nessa metodologia. 

No início dos anos oitenta, Zélia Maria Card~so de Mello (1990) defendeu seu 

doutorado e introduziu algumas inovações na pesquisa com inventários. Machado e Bruno 

haviam trabalhado com os inventários seiscentistas utilizando a linguagem de época, numa 

abordagem da história cultural ou da memória histórica, contudo Mello propôs estudar os 

bens culturais da elite paulistana como um balancete de ativos e passivos, sendo que não é 

ainda comum esse tipo de abordagem entre os historiadores. Além das tradicionais tabelas 

com as porcentagens dos ativos, ela apresentou alguns gráficos demonstrativos da evolução 

desses ativos. Seus dados tinham sido sintetizados em fitas para o processamento em 

computador. Os ativos levantados foram os imóveis, animais, escravos, utensílios e 

máquinas, ferramentas, móveis, dinheiro, plantações, ações, estoques, dívidas ativas e 

passivas. No entanto ela utilizou, nos gráficos de barras para fins comparativos, apenas 

cinco grupos de ativos (escravos, dívidas ativas, imóveis junto com utensílios, máquinas e 

plantações, valores mobiliários e animais). A autora separou também os inventários em três 
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faixas (conforme a participação na riqueza da década: faixa 1, menos de 33% riqueza/ano; 

faixa 2, de 33 a 66%; faixa 3, o restante); para os gráficos, os inventários foram divididos 

aproximadamente por décadas: 1845/50, 1851/60, 1861171, 1872/80, 1881/87 e 1888/95. A 

partir dessa metodologia, Mello propôs trabalhar com os inventários do 1° Ofício de 

Família da Capital de São Paulo, de 1845 a 1895, para demonstrar que, com o movimento 

de libertação dos escravos, a elite paulistana passou a investir nos ativos mais modernos 

(imóveis e ações), favorecendo assim a modernização da economia. 

No final dos anos noventa, apareceram vários estudos com inventários post-mortem 

do Oitocentos, com o objetivo de caracterizar a vida econômica das várias regiões do 

Estado de São Paulo. Dora Isabel Paiva da Costa (1992) estudou a farru1ia e a população de 

Campinas de 1765 a 1850. Ela selecionou a segunda parte do inventário, a partilha, para 

estudar o ciclo de vida do chefe da família, o tamanho da herança e as estratégias de 

distribuição desses bens. Temos verificado uma tendência para analisar grandes 

quantidades de inventários post-mortem, porém em partes, dada a complexidade desses 

dados. A autora trabalhou com cinco séries das listas de habitantes de Campinas, São 

Paulo, e a série de inventários de 1795 a 1850. Para comparar o crescimento da riqueza e 

das legítimas nesse período longo, ela dividiu os dados dos inventários em duas gerações: 

de 1795 a 1820 e 1825 a 1850. Ela pesquisou os montes brutos, os montes líquidos, as 

terças, as antecipações e as legítimas, identificando dessa maneira as estratégias de 

transmissão da riqueza com as listas de habitantes. Caracterizou a posse dos escravos por 

grupos ocupacionais em 1779, 1798 e 1829 e os arranjos domésticos. Há capítulos 

estudando os dados em série e capítulos de estudos de casos. Ela encontrou a segunda 

geração mais rica do que a anterior e os filhos mais favorecidos do que os genros. 

Renato Leite Marcondes (1998) também analisou as listas nominativas e os 

inventários post-mortem. Ele partiu de uma amostra de 187 inventários dos moradores de 

Lorena, São Paulo, que constavam do recenseamento de 1829 e que faleceram até 1879; 

nesse recenseamento identificou as atividades profissionais, as idades e o número de 

escravos dos moradores de Lorena. Esses dados foram fundamentais para o autor 

acompanhar a acumulação da riqueza dos vários grupos. Ele pôde então relacionar as 

variáveis, ocupação, idade e número de escravos, e identificar a contribuição do ciclo de 

vida e a posse de escravos no processo de acumulação de riquezas. Marcondes estudou a 
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aplicação dos bens (imóveis, escravos, animais, móveis, dinheiro, dívidas ativas) e as 

dívidas passivas na riqueza bruta pelas três faixas de riqueza (menor que 500, entre 500 e 

1.999 e maior que 2.000 libras). Ele relacionou o ciclo de vida no processo de acumulação, 

porém, ao contrário de Costa para Campinas, ele pesquisou os ativos dos inventários, e não 

a partilha, e utilizou, em algumas tabelas, a separação dos inventários em duas fases (1830-

49 e 1850-79) para destacar as tendências. 

Esse autor caracterizou a hipótese do ciclo de vida a partir da discussão da função 

do consumo na teoria keynesiana. John Maynard Keynes 11 afirmava haver um patamar 

mínimo de consumo, logo o crescimento da renda não provocaria na mesma proporção o 

aumento no consumo. Franco Modigliani, em 1954, retomaria a discussão sugerindo uma 

fase de acumulação e outra de consumo dos bens acumulados, tendo a idade como variável. 

Herbert Gutman 12
, em 1976, retomou o tema utilizando a força de trabalho do escravo, isto 

é, o ciclo de vida do proprietário e do escravo explicaria o grau de acumulação da riqueza. 

No Brasil, Iraci dei Nero da Costa13 aplicou essa hipótese em dez localidades paulistas e 

oito mineiras, concluindo que haveria uma redução de escravos com o aumento da idade do 

proprietário. O trabalho de Costa teve por documentação as listas nominativas. 

O canadense Christian Dessureault (1997) sinalizou uma outra corrente da discussão 

do ciclo de vida e acumulação nas sociedades rurais pré-industriais. Na concepção de 

Aleksandr Chayonov, 14 o ciclo de vida conjugal da sociedade camponesa tradicional levaria 

a uma diferenciação mais de natureza demográfica que de di visão de classes, tendo assim 

iniciado a discussão da relação ciclo de vida e riqueza camponesa. Esse modelo acabou 

influenciando os historiadores americanos construtores do conceito de Household Economy 

dos anos setenta. Mais recentemente, Gérard Béaur15 reapresentou o problema, destacando 

a interdependência da conjuntura econômica e o ciclo de vida dos camponeses. No estudo 

sobre a região de Saint-Hyacinthe, a leste de Montreal, atual Província de Quebec, 

Dessureault demonstrou sua metodologia. Ele fez o cruzamento dos dados encontrados nos 

documentos pessoais (documentação paroquial) com os inventários post-mortem e os 

11 John Maynard Keynes. The general theory of employment, interest and money. 1935. 
12 Herbert George Gutman. The blackfamily in s/avery andfreedom, 1750-1925. NY: Vintage, 1977. 
13 COSTA, Iraci del Nero da. Nota sobre ciclo de vida e posse de escravos. História: questões e debates, n.4 
(16), p.121-127, Curitiba, APAH,jun. 1983. 
14 Aleksandr Chayanov. The theory o f peasant economy. D. Thorner, 1986. 
15 Gérard Béaur. Investissement foncier, épargne et cycle de vie dans Ie pays chartrain au XVIIIc siecle. 
Histoire et mesure, 3-4, p.275-288, 1991. 
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processos verbais de carência16
• Entre os inventários de 1795 e I 844, ele selecionou 

somente os que tinham a data do casamento. Foram então tabulados os dados relativos aos 

bens móveis (bens de consumo, de produção, rebanhos, estoques, numerários, prataria e 

créditos), por último, os bens imóveis (tamanho das terras 17
) e as dívidas. Os bens foram 

somados e comparados em cinco períodos de dez anos (1795-1804, 1805-1814, 1815-24, 

1825-34, 1835-44). Comparando a evolução desses valores, ele encontrou o grau de 

acumulação dessa comunidade. A seguir, ele apresentou detalhadamente a evolução dos 

bens móveis. A vida conjugal foi divida em cinco categorias, conforme sua duração 

(casamentos até 9 anos, de 10 a 19, de 20 a 29, de 30 a 39 e mais de 40), pôde assim 

relacionar a acumulação da riqueza ao tempo do casamento. Enfim, concluiu que o ciclo de 

vida era o fator principal da desigualdade entre os camponeses, e a partilha o fator de 

equilíbrio do grupo. 

A tese de doutorado de Katia M. de Queirós Mattoso (1992) foi defendida em 

Sorbonne, em 1986, e apresentou uma outra tendência de estudos com inventários no 

Brasil. É uma síntese dos vários anos de trabalho da autora, coordenando uma extensa 

equipe de estudantes na coleta dos dados. Seus trabalhos, somados aos estudos de seus 

orientandos, formam um acervo historiográfico conhecido como grupo baiano. Sua tese 

apresentou as linhas principais do método quantitativo com inventários post-mortem, 

utilizando algumas técnicas da informática. A autora se propôs escrever uma história geral 

da Bahia do século XIX, utilizando variada documentação, sendo que os inventários post

mortem da cidade de Salvador, de 1801 a 1889, forneceram os dados do capítulo sobre a 

riqueza dos baianos (1992, livro VII, O dinheiro dos baianos, p.604). Nesse capítulo, ela 

agrupou as forlunas baianas em oito classes, e a seguir, os inventários foram divididos em 

dois períodos para serem comparados, entre 1801-50 e 1851-89, e também em períodos de 

vinte anos, para observar as tendências do valor médio das fortunas em contos de réis. 

Estabeleceu a hierarquia socioeconômica da cidade, pela comparação do valor médio dos 

inventários das quinze categorias profissionais (negociantes, industriais, profissionais 

liberais, senhores-de-engenho, rentistas, donos de barcos, comerciantes, proprietários 

agrícolas, padres, funcionários, oficiais subalternos, oficiais superiores, artesãos, marítimos 

16 Documento da legislação francesa. Apresentação informal da partilha de bens para os carentes de recursos. 
17 Os inventários canadenses antigos não têm avaliação dos bens imóveis; as casas e terras são descritas e 
medidas. 
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e sem ocupação). Essas categorias profissionais foram analisadas novamente em relação 

aos dez elementos da fortuna (imóveis, terras, escravos, dinheiro líquido, depósitos 

bancários, ações e apólices, dívidas em ativo, móveis, fundos de comércio e rendas), na 

proporção dos seus ativos e passivos e nas tendências das heranças com saldo negativo. 

Como o objetivo específico do trabalho era identificar as razões da dispersão da riqueza dos 

baianos no decorrer do século XIX, este capítulo parece ser o central. A autora encontrou 

maior valor nas fortunas após 1850, aumento do número de pessoas com grandes fortunas e 

do número de inventários com saldos negativos, ao mesmo tempo que reduzia o número 

das pequenas fortunas e das dívidas em ativo. 

Maria José R. Mascarenhas (1998) retomou os estudos dos inventários de Salvador 

no Setecentos. Este trabalho incorpora partes das teses das escolas baiana e fluminense. O 

objetivo principal foi caracterizar a riqueza na sociedade baiana do Setecentos, sua 

acumulação e destino. A idéia de caracterizar riqueza veio do trabalho de Femand Braudel 

(1967), e a destinação dessa riqueza acompanhou a discussão da dispersão da riqueza pelo 

endividamento, de Frédéric Mauro à escola flunúnense 18
• A ficha de coleta de dados deve 

ter sido elaborada num editor de texto, pois as tabelas não têm estrutura de planilha 

eletrônica. Na maioria dos capítulos, os temas são estudados pelo agrupamento de poucos 

inventários, normalmente por atividades profissionais. Os capítulos e suas partes descrevem 

os vários bens dos inventariados. No capítulo Elementos da riqueza, a autora descreve os 

investimentos em terras, escravos, lucros mercantis, manufaturas, estoques e os bens de 

consumo (móveis, prataria, jóias, roupas, casa). Há três tabelas do conjunto dos inventários. 

Uma tabela infmma as dívidas ativas e passivas comparadas com os respectivos monte

mores, a outra; separa os monte-mores por dez faixas de valores, e a seguinte relaciona 

essas faixas com o número das atividades profissionais exercidas pelo falecido. No 

apêndice há uma relação de todos os inventários com o valor de seus ativos e do monte-

mor. 

Os inventários do Rio de Janeiro têm sido documentação de destaque para o grupo 

de historiadores da escola fluminense orientados pela profa. Maria Yedda Unhares. 

Destacam-se do grupo os trabalhos de Fragoso e Faria. A tese de Sheila de Castro Faria 

IS Frédéric Mauro. Portugal et I 'Atlantique au XVII siecle, I 570- I 670. Paris: Sevpen, 1960. Mauro, João L. 
Fragoso ( 1998) e Shei.Ia C. Faria ( 1998) concluíram que parte importante dos capitais da produção açucareira 
ficava com os comerciantes. 
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(1998) refere-se à ocupação da Capitania da Paraíba do Sul, aproximadamente entre o 

século XVIII e início do XIX. O trabalho utilizou documentação variada, contudo, nos 

capítulos III e IV, há principalmente citação de inventários. Essa documentação aparece 

sobretudo como estudo de caso, com algumas exceções, tais como nas tabelas das p.169, 

188, 191 e 264. Essas tabelas montam o dossiê da tese da reprodução da pobreza, título do 

capítulo III: Pai taverneiro, filho barão e neto mendicante, a saber, com 14% de dívidas a 

serem descontadas do monte bruto, mais as despesas do funeral e dos testamentos e 

distribuindo o líquido entre os 4,5 filhos por casal, após duas gerações a riqueza tendia a se 

fragmentar, haja vista que a "reprodução da riqueza ligava-se intrinsecamente ao comércio" 

(p.286). 

João Luís Fragoso (1998) reitera as teses do grupo fluminense, defende a tendência 

da acumulação endógena do capital agrário-exportador pelo grupo mercantil e a contínua 

transformação do capital mercantil em negócios rurais motivada pela busca do status. Ele 

incorpora as teses de Braudel, priorizando o estudo da elite de negociantes do comércio de 

longa distância no entendimento do comércio das sociedades pré-industriais, e de Adeline 

Daumard (1973) sobre a riqueza dos franceses. O capítulo IV- o capital mercantil e a 

reprodução da economia colonial (1790-1840) - foi baseado na documentação cartorial 

(inventários post-mortem, escrituras de compra e venda) e, também, nas escrituras de 

falência da Junta Comercial. Ele trabalhou com os inventários post-mortem do Rio de 

Janeiro, em intervalos de 20 anos, de 1797 a 1860. Agrupou os inventários em nove faixas 

de fortunas em libras esterlinas, depois identificou os inventários dos comerciantes e 

computou seus ativos (padrão de vida, jóias, prédios, atividades industriais, negócios rurais, 

comércio, navios, dívidas ativas, ações/apólices, moeda e escravos). A seguir, cruzou os 

nomes dos credores das listas de falência com os nomes desses negociantes, e comparou 

também os nomes das escrituras de compra e venda com os nomes dos negociantes, 

estabelecendo os valores dos seus negócios mercantis e rurais. Na obra Resgate, 19 Fragoso 

aplica essa metodologia no estudo de caso, os ativos do comendador Manoel de Aguiar 

Valim. 

19 FRAGOSO, João Luis; RIOS, Ana Maria Lugão. Um empresário brasileiro do Oitocentos. In CASTRO, 
Hebe Maria Mattos de; SCHNOOR, Eduardo (org). Resgate uma janela para o Oitocemos. RJ: Topbooks, 
1995. P.l97-224. 
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A tese de George Bervin (1989) sobre os negociantes de Quebec utiliza os mesmos 

procedimentos metodológicos de Fragoso, para concluir, ao contrário, que os negociantes 

locais desempenharam papel fundamental na modernização da economia do Baixo Canadá. 

Muitos historiadores canadenses estudam os inventários post-mortem por partes. No 

Congresso de História Comparada entre Quebec e França, em 1990, Claude Pronovost 

apresentou um estudo sobre o papel do comerciante do meio rural do Baixo Canadá. Ele 

procurou, entre os inventários de 1797 a 1839, aqueles que apresentavam estoques de lojas; 

a seguir agrupou os estoques em sete categorias (fazendas e aviamentos, roupas e sapatos, 

produtos de utilidade doméstica, artigos de limpeza, quinquilharia, secos e molhados) e 

construiu uma tabela computando o percentual do valor do estoque para cada uma das sete 

categorias. Pôde, assim, verificar que as fazendas representavam o maior valor dos 

estoques. Em outra tabela, comparou o valor total dos bens móveis dos negociantes com o 

valor dos estoques, concluindo que, em média, os estoques representavam 44% desses bens. 

Por fim, analisou suas dívidas ativas, identificando que 81 o/o dessas dívidas eram contas 

correntes, ou seja, comprovou que os camponeses consumiam bens importados. Por outro 

lado, a análise das dívidas passivas não foi conclusiva, pois as dívidas ultrapassavam os 

créditos, podendo tanto indicar uma situação de crise, quanto a confiança dos fornecedores 

na liquidez desse comércio. 

A historiadora francesa Micheline Baulant ( 1989) apresenta outro tipo de trabalho 

com inventário post-mortem. Seu método possibilita sintetizar as informações dos bens de 

consumo (objetos domésticos) de centenas de inventários. Os objetos seriam agrupados em 

cinco séries, recebendo notas de 1 a 20, totalizando 10020
• Cada série representaria um nível 

de consumo da sociedade: série 1, objetos de primeira necessidade (trempe, caixa, 

almofariz, estrado, castiçal, espeto, candieiro, tacho, bacia, terrina, gamela, mesa, cadeira, 

baú, armário, coberta, lençol, toalha, prato e caneca); série 2, vida doméstica (cama ou 

equivalente, equivalente de iluminação, linha de mesa e banho, equivalente de mesa, 

mocho, caldeirão, vidro, roupa íntima, peças de estanho e móveis particulares, como um 

móvel com gavetas ou divisórias e com valor acessível); série 3, conforto (um ou mais 

cômodos, estante, poltrona, travesseiro, cômoda, colchão, cortinado, marquesa, recipiente 

2o Os objetos das sér_ies "primeiras necessidades", "vida doméstica" e "conforto" eram de regiões frias; 
procuramos, então, objetos equivalentes brasileiros. 
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para água, leque, chocolateira, chaleira, canastra, bofete, peças de cobre, ferro de passar, 

louça); série 4, civilização (faca, garfo, cálice ou copo, prato de prata, condimentos, 

bebidas, faqueiro, livros, tinteiro, pesos e medidas, relógio, pinturas ou artes, objetos 

religiosos, musicais, instrumentos geográficos, jogos e relógio pessoal); série 5, luxo (mais 

de 2 cômodos, escrivaninha, galheteiro, peças de banho, penteador, sineta, cabeção, vasos, 

carros ou seges, escravos, cristal, porcelana, peças em jacarandá e objetos em ouro). As 

notas de cada série, encontradas por regra de três (número de objetos igual a vinte) e 

somadas na última linha da tabela, representariam o nível de vida. Além disso, uma tabela 

com períodos diferentes possibilitaria identificar o aumento ou redução do nível de 

consumo. Por fim, a autora sugere o gráfico de barras para a apresentação dos dados 

comparativos. 

Esta resenha identificou no Brasil uma tradição centenária das pesquisas dos 

documentos cartoriais, porém sem continuidade. Comparando-se os estudos brasileiros aos 

apresentados no Colóquio de História Comparada Quebec-França de 1990, é possível 

verificar o bom nível acadêmico das pesquisas nacionais, e o passo seguinte deve ser a 

ampliação desse nível de pesquisa. 
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Anexos 

Tabela 5: Comparação dos dados da Décima Urbana 1809 com a lista 
incompleta de 1829 

[lj [OJ"iJIT(' ; t: [ l.Ji-!l±l rl.U!l:l ~ Santa Teresa 27 
Boa Vista 59 75 Tanque 9 16 

São Bento 112 92 Travessas 

Jogo Bola 10 Bexiga 4 
da Bica 23 Boa Vista o o 

Comércio 34 40 beco Barbas 1 

Cadeia 55 Largo Bexiga 12 

Carmo 49 Casinhas 19 10 

Cachoeira 25 Comercio 13 19 

Cemitério 16 Ponte Carmo 4 

Direita 45 Cemitério 2 

Esperança 19 Colégio 10 

S.Efigênia 32 43 S. Efigênia 8 

Freira 23 Fundição 4 

Flores 50 L. S.Gonçalo 17 

S.Francisco 9 da Lapa 7 8 

S.Gonçalo 35 Príncipe 7 

Guaçu 24 Pombal 8 

Hospital 4 Quartéis 8 

São José 46 52 Largo Sé 11 

São João 12 34 S. Teresa 3 

Lo rena 8 Beco Rosário 1 

Luz 13 Casa Santa 2 

Ouvidor 46 Ruas novas 1829: 

Príncipe 30 Triste 14 

Pombal 6 Alegria 25 

Piques 92 Alegre 67 

Quartéis 31 Constituição 32 

Rosário 73 65 Travessas novas 

Rego 42 

Sé (detrás) 12 

Sé p/S.Teresa 11 

Tabatinguera 58 

1829 
Porto S.Bento 34 
Desc.Guaçu 2 
Trav.S.João 4 

Fonte: Livros da Décima Urbana 1809 e 1829, AESP. 
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Tabela 6: Relação dos 146 inventários do banco de dados 1800-1850 

í""" ····- ·· . · · - · ·-~: · · · ·- - · - - -,- - . -- , ~.,---~--,..--... -"'""1-----~-- -- ----- -- - -- ·-·;,·· ---~--:·-.::~~-~p- --- -- :~~~--- . ····-· ··--- - -- - -- ;,.,- -.-- --~~--r~ 
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1977 111 Manoel Simões Penalva 1800 Joana Teresa de Jesus 
1432 11! Francisca Maria Xavier de Matos 1800 Antonio Fernandes do Vale dr. 
1599 12 João Jose Moreira, cap. 1802 lnacía Correa de Morais 
1225 12 Maria Leite Lombría 1802 Antonio Vaz Pinto Ribeiro cap. 

1197 12 Rosa Maria do Rosario Pedrosa 1803 Antonio Jose Dias Coelho 

1170 12 Modesto Antonio Coelho Neto 1803 Escolastica Matíldes de Oliveira Montes 

2003 12 Clemente Jose Gomes 1804 Ana Maria da Purificação 
1631 12 Manoel Cardoso de Abreu 1804 Escolastica Maria Joaquina de Oliveira 
1672 12 Vicente Jose Pais, ajud. 1804 Josefa Maria da Silva 

1668 12 Maria Perpetua da Luz 1804 Jose Maria da Cruz Almada, capitão 

2041 12 Francisco Leandro de Toledo Rendon, dr. 1804 Ana Leonísa de Abelha Fortes 

1564 111 João Pereira de Magalhães 1805 Maria da Conceição de Madureíra 

1090 11! Ana Francisca Novaes de Magalhães 1805 Francisco Pinto Ferraz, cor. 

1617 111 Clara da Silva 1805 Joaquim dos Santos Vieira 

485 1!1 Alberto de Oliveira Quíntana 1806 

1719 12 Fabíão Carneiro Soares 1806 

875 1!1 Leonor Custodía de 1806 João de Almeida e Cunha 

1575 111 Maria País de Camargo 1806 Manoel Ferraz de Araujo 

1175 111 Maria Josefa Mendes da Silva 1806 Francisco Pereira Mendes 

1849 1!1 Jose Antonio Rodrigues 1806 

556 1!1 Antonio Rodrigues Salgado, guarda-mor 1806 

1182 111 Antonio Jose Dias Coelho 1806 Manoela Eufrasía de Oliveira 

1627 12 Joaquína Angelica de Castro 1806 Manoel Lopes Coimbra 

748 12 Antonio Manoel de Camargo Pires, capitão 1806 Maria Tavares de Oliveira 

1455 1!1 Salvador Rangei de Abreu, tem. 1807 Escolastíca Joaquína Bueno 

1570 12 Lourenço de Cerqueíra 1809 Gertrudes Maria do Nascimento 

1673 12 Vicente Luís de Brito 1809 Teresa Angelica de Jesus 

1550 12 Francisco de Oliveira Barbosa 1809 

1573 12 Manoel Rodrigues Ramalde 1810 

1660 12 Antonio Manoel Eufrasío de Azevedo, dr. 1810 Ana Gertrudes de Jesus 

1591 12 Antonio Alvares dos Reis capitão 1810 

1584 1!! Ana Maria do Monte Carmelo 1811 Manoel Jose Rodrigues 

1592 1!! Antonía Eufrosína de Cerqueíra 1811 Jose de Andrade e Vasconcelos cap. 

865 1!! João de Almeida e Cunha 1811 Maria Rosa Ferraz 

665 TA Manoel Antonio Pires da Mota 1811 Antonia Benedita da Mota Ferragut 

1583 12 Francisco Jose de Sampaio Peixoto, dr. 1811 Ana Pereira de Souza 

493 1!! Francisco Jose de Sampaio Peixoto, dr. 1811 Jacínta Candída de Macedo e Carvalho 

1894 1!! Diogo Jose de Souza, alferes 1811 

1704 1!! Lourenço Rodrigues de Almeida 1812 Antonia Joaquina do Espírito Santo 
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20 12 Isabel Maria de Souza 1812 

1263 12 Ana Leonisa de Abelha Fortes 1812 Francisco Leandro de Toledo dr 
1895 12 Domingos Fernandes Lima, cap. 1812 Josefa Maria de Oliveira 
1900 12 Francisca Rosa Botelho 1813 Jose Francisco Vaz sargento-mor 
1865 12 Gregorio Jose Soares tenente 1813 

1499 12 Pedro Pinto do Rego 1813 Teodora de Abreu Moreira 
1914 111 Jose dos Santos Oliveira 1813 Maria Rita Teixeira da Assunçao 
490 111 Antonio Soares Calheiros Gomes de Abreu, dr. 1813 Gertrudes Maria de São Jose 
880 111 Manoel da Luz Tralhão capitão 1814 

1250 111 Manoel Jose Gomes, ten. cor. 1814 Maria Clara Gomes de Matos 
1166 12 Escolastica Maria de Matos 1815 Manoel de Macedo 
1916 12 Jose Joaquim Mariano da Silva 1815 Ana Francisca da Anunciação 

1169 111 Jose Pinto Tavares capitão 1815 Maria Joaquina da Conceição 

1559 12 Manoel Vidal Gonçalves Neves, cap. 1815 Rosa Maria de Carvalho 
478 111 Antonio Martins da Silva 1816 Joaquina Angelica de Vasconcelos 

801 111 Francisco Compton D'Eiboux, ten. cor. 1816 Paula Martinez Fernandes 
1955 12 Maria Francisca Pereira 1816 Joaquim Jose de Almeida capitão 

728 111 Josefa Maria do Espírito Santo 1817 Manoel Jose Gomes, sargento-mor 

1347 111 Manoel de Oliveira Cardoso, m.campo 1817 Manoela Angelica de Castro 

1168 111 Jose Francisco de Sales, cap-mor 1818 Maria Joaquina Rodrigues de Oliveira 

823 12 Mariana do Monte Carmo 1818 Francisco Antonio Baruel, alferes 

530 111 Luis Antonio de Souza, brigadeiro 1819 Genebra de Barros Leite 

1148 12 Manoel Ferraz de 1821 Ana Bernardina de Araujo 

1242 111 Gertrudes Maria da Costa 1821 Luis Fernandes 

869 111 João Franco da Rocha cap. 1822 Maria da Cruz de Jesus 

837 111 Francisco Bernardes da Silva, sarg-mor 1822 Maria da Conceição 

1060 111 Antonio Floriano Alves Alvim 1823 

1445 111 Jose Francisco Nunes, ten. cor. 1823 

931 12 Manoel Jose Vilaça, alferes 1823 Maria lnacia do Carmo 

470 111 Bento Dias Vieira 1823 

549 111 Jose Manoel Ferraz 1824 

1185 111 Diogo Jose da Silva 1824 Maria Perpetua da Silva Rangel 

981 12 Jose Vaz de Carvalho, brigadeiro 1825 Escolastica Joaquina de Macedo 

1203 í2 Antonio Jose Vaz, alferes 1825 Maria Candida Manoela 

1786 111 Roque Soares de Campos, rever. 1825 

820 111 Francisca da Luz 1825 Manuel da Costa Cardoso 

583 111 Jose de Santana Lustosa tenente 1826 Joaquina Cordeira 

1100 111 Luis Gonzaga de Araujo, ten. 1827 Ana Franc• Xavier Rodrigues de Oliveira 

641 111 Manoela Jesuina de Jesus 1827 Pedro Fernandes de Andrade cap. 

1184 12 Dionísio Ereopagita da Mata 1827 

726 111 João Nascimento da Fonseca coronel 1827 Franc• das Chagas e Silva da Fonseca 

975 111 João Jose Rodrigues capitão 1828 Gertrudes Teresa Gonçalves 

487 111 Francisco Mariano da Cunha 1828 Francisca Maria de Freitas 

472 111 Joaquim Jose dos Santos, cor. 1828 Antonia Joaquina Mendes da Silva 
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2036 111 Antonio Joaquim Furquim Justino 1828 

229 111 Manoel Rodrigues Jordão, brigadeiro 1828 Gertrudes Galvão de Oliveira e Lacerda 
685 111 Manoel Alves Alvim, guarda-mor 1828 Catarina Angelica da Purificação Taques 
8 111 Francisco Pinto Ferraz, cap. {filho) 1828 Domingas Franc• de Castro Rozo Ferraz 

268 111 Antonio Jose Vaz 1829 

1260 111 Maria Amalia D'Eiboux 1829 Jose Joaquim Lustosa 
795 111 Antonio Mariano Bitancourt, ten. cor. 1830 Ana Teodora Bitancourt Alvim 
1921 111 Lazaro Alvares Pereira 1830 Isabel Mendes de Almeida 
14 111 Antonia Benedita da Motta 1831 Manoel Antonio Pires da Motta, cirugião 

645 111 Francisco lnacio de Souza 1831 Francisca Miquelina de Souza Queiroz 
416 111 Antonio Joaquim de Sampaio, ajud. 1831 Pulqueria Maria de Barros 
499 111 João Antonio Rosa 1832 Margarida Maria da Conceição 

2250 111 Gertrudes Maria do Nascimento 1832 Manoel de Barros Freire 
9 111 Francisco Pinto Ferraz, cor. 1832 Ana Francisca Novaes de Magalhães 

508 111 João Soares de Figueiredo Cardoso Barbas 1832 Alexandrina Rosa 
16 111 Francisco Gomes da Silva 1832 Leduina Antonia Maria 

721 111 Joaq Mariano Galvão Moura Lacerda, mar.campo 1834 Joana Emília Veloso de Oliveira 
749 111 Antonio Pais de Camargo, rever. Cônego 1834 

757 111 Joaquim Antonio da Luz 1834 Francisca Leite Penteado 
1164 111 Joaquim Roberto da Silva Marques, ten. cor. 1834 Maria Candida de Azevedo Marques 
784 111 Martinho Dias Vieira 1834 Gertrudes Maria de Jesus 

506 111 Floriano Antonio Rodrigues 1835 Germania Angelica do Espirtio Santo 
881 111 Maria Joaquina Rodrigues de Oliveira 1835 Jose Francisco de Sales, capitão-mor 

845 111 Ana Cândida de Castro do Canto e Melo 1835 Carlos Maria de Oliva, coronel 

307 111 Joaquim Dias Vieira 1835 Maria Francisca de Jesus 

736 111 Manoel Jose Resende 1835 Maria da Anunciação 

548 111 João Jose de Alvarenga 1836 Ana Francisca da Anunciação Alvarenga 

514 111 Antonio Joaquim de Abreu Pereira, rever. 1836 

501 TR Joaquim Jose da Fonseca, cap, 1836 Maria Angelica Vieira de Camargo 

3 111 Jose Vicente Lisboa, sarg-mor 1837 Ana Angelica Bueno 

285 111 Francisco Leandro Leme de Morais 1837 Antonia Joaquina Leme do Espírito Santo 

958 111 Pedro Fernandes de Andrade, capitão 1837 Manoela Justina de Jesus 

609 111 Pulqueria Maria de Barros 1837 Antonio Joaquim de Sampaio, ajudante 

1 111 Jose Pedro Galvão de Moura e Lacerda, cor. 1838 Gertrudes Maria da Silva Brito e Lacerda 

531 111 Genebra de Barros Leite 1838 Jose da Costa Carvalho dr 

737 111 Manoel lnocencio de Vasconcelos sarg-mor 1838 Maria dos Anjos do Monte Carmelo 

922 111 Antonio Pereira Mendes 1839 Florisbela de Toledo 
1180 211 Joaquim Januario Pinto Ferraz, alferes 1840 Domingas Francisca Castro Rozo Ferraz 
1389 211 Joaquim Maria da Costa Ferreira, sarg-mor 1840 Anna d'Anunciação Lopes Ferreira 
1366 211 Jose Vaz da Cunha 1840 Ana Joaquina da Conceição 
517 111 Bento Franco de Moraes '• 1840 Ana Joaquina de Oliveira 

1136 111 Benta Maria de Siqueira 1841 Jose Alvares Machado tenente 
848 111 Antonio Rodrigues de Almeida Jordão 1842 

1334 111 Antonio Jose Cardoso 1842 Carolina Luisa de Almeida 
860 111 Francisco Antonio Baruel, alferes 1842 Mariana do Monte Carmo 
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1055 12 João da Conceição Maldonado 1842 

629 22 Gertrudes Teresa Gonçalves 1843 João Jose Rodrigues, capitão 
515 12 Bernardo Francisco de Azevedo 1843 

797 12 Custodia Maria do Sacramento 1843 Antonio Simões 
889 12 Escolastica Joaquina da Trindade 1843 Joaquim Antonio de Miranda 
107 22 Francisco Alves Alvim, sarg-mor 1844 Maria lnocencia Prado Alvim 
564 22 Francisco Antonio de Miranda, capitão 1844 Maria Joaquina do Nascimento Miranda 
742 12 Rodrigo Antonio Monteiro de Barros, desemb. 1844 Maria Marcolina Prado Monteiro 
1314 1" Ana Bernardina de 1845 Manoel Ferraz de Araujo 
667 12 Isabel lnacia da Conceição Souza 1845 Francisco Antonio de Souza, tenen. cor. 
695 12 Jose Alves Siqueira 1846 Francisca Alves Bicudo 

1148,2 2" Manoel Fernandes de Andrade, cor. 1848 Manoela Francisca de Jesus Feijo 
1073 12 Jose Felipe Ferreira Garcia 1849 Ana Luisa da Cunha 
1373 1" Jesuíno de Cassia Lustosa 1849 Francisca de Paula Alves 
1337 12 Francisco Gomes de Almeida, cap. 1850 

491 2" Francisco Pinto do Rego Freitas 1850 

1325 2" Jose Antonio Gonçalvez 1850 Jesuina Maria do Carmo e Souza 
565 2!! Francisco de Assis Peixoto Gomide, dr. 1850 Clara Maria Buena 

Fonte: 146 inventários AJESP 

Tabela 7: Relação dos 19 inventários 1852-1870 
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1374 111 Ana Esmeria Ribeiro 1852 

265 2!! Genebra Miquelina de Souza Queiroz 1855 Luis Ribeiro de Souza Resende 

1145 12 Antonio Jose Morais 1858 Felizarda da Cruz 

759 1!! Maria Custodia de Oliveira 1858 Francisco de Paula Oliveira, alferes 

538 111 Bento Tomas Gonçalves, ten. cor. 1859 Gertrudes Maria Rosa Gonçalves 

933 111 Maria dos Anjos do Monte Carmelo 1859 Manoellnocencio de Vasconcelos 

2144 111 Joaquim Lopes Guimarães, cap-mor 1860 Maria Francisca Pinto Ferraz 

392 211 M1 Fausta Miquelina de Araújo Azambuja 1861 Joaquim Manoel da Silva e Castro coronel 
2050 111 Gertrudes Maria Rosa Gonçalves 1862 Bento Tomas Gonçalves tenente coronel 
2075 111 Francisco Garcia Ferreira Junior 1862 Casaria Augusta Garcia 

2019 111 Ana Francisca da Anunciação Alvarenga 1863 João Jose de Alvarenga 
485,2 2!! Ana Eufrosina Jordão de Araujo Ribeiro 1866 Rafael de Araujo Ribeiro, dr. 
520 211 Ana Maria de Souza Queiroz 1867 Joaquim Leite Pereira de Melo Alvim 

2039 12 Carolina Augusta de Carvalho e Lacerda 1868 Julio Mariano Galvão Moura e Lacerda 

1994 111 Francisco Ferreira Garcia 1868 Francisca Emília Garcia 
2058 1!! Maria lnocencia de Souza Queiroz 1868 Bernardo Pereira da Fonseca Campeão dr 
532 211 Jose Maria de Souza Queiroz 1868 

2137 111 Felizarda da Cruz 1870 Antonio Jose de Morais 
2123 1g Pedro Taques de Almeida Alvim, dr. 1870 Manoela da Silva Taques 

Fonte: 19 inventários AJESP 
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CAPÍTULO 111 

A DISTRIBUIÇÃO DA RIQUEZA NA CIDADE 

Este capítulo tem por objetivo apresentar o grau de acumulação e concentração da 

riqueza do paulistano na primeira metade do Oitocentos. Utilizamos vários métodos e 

estratégias de pesquisa para caracterizar o nível de vida alcançado pelos paulistanos após a 

expansão da produção açucareira e as possibilidades de reprodução dessa riqueza. 

Comparamos a evolução dos montes brutos por décadas, os inventários dos casais, das 

gerações seguintes e o crescimento da aquisição de escravos na cidade. Caracterizamos as 

diversas atividades profissionais, suas posses e naturalidades, e refletimos sobre as 

possibilidades de evasão ou pulverização das fortunas. Como o nível econômico dos 

paulistanos era desigual, os inventários foram separados por faixas de montes brutos. A 

distribuição da riqueza foi, portanto, pesquisada no seu todo e por faixas de fortunas. Para 

isso aproveitamos o critério de classificação dos negociantes de grosso trato, do Rio de 

Janeiro da mesma época, utilizado por João Luís Fragoso (1998). Estipulamos que os 

proprietários com mais de 50 contos de réis, os muito ricos, formariam o grupo A. No 

grupo B, com mais de 1 O contos de réis ficariam os ricos, e o grupo C, com até 1 O contos 

de réis, corresponderia às camadas médias da cidade. 

Nesta parte do trabalho, apresentaremos as informações dos inventários por grupos 

anônimos, quase uma história sem nomes, analisando os dados que indicam a composição 

da riqueza dos indivíduos da época e buscando uma lógica para a evolução dos bens 

móveis, imóveis, semoventes e dos créditos. Muitos historiadores escreveram sobre a 
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pobreza dos paulistas até o advento do café, e sobre a riqueza de uma pequena elite, mas, 

ainda, não se tinha apresentado o montante da fortuna dessa elite ou das reais posses das 

camadas médias da cidade. 

3.1. A distribuição da riqueza nos inventários por décadas 

A tabela 8 resume os dados coletados nos 146 inventários da capital, entre os anos 

1800 e 1850. A informação que mais se destaca é a alta concentração da riqueza no grupo 

dos que possuíam mais de 50 contos de réis. Essa concentração já é marcante desde os 

primeiros anos do século. Um indivíduo (Ana Francisca Novaes de Magalhães) possuía 

30,3% da riqueza desses anos, e os 75% do grupo C eram responsáveis por apenas 28,2% 

da riqueza. Mesmo assim, seria o melhor desempenho do grupo C. Nos primeiros anos, o 

valor total dos montes bmtos foi menor que nos outros anos, fato esperado, já que nessa 

época estaria falecendo a geração pós Morgado de Mateus, ligada às atividades econômicas 

e padrões paulistas do século XVIII (ver a tabela 43 com as idades ao falecer dos 

inventariados). Esse grupo esteve Jigado ao comércio das regiões mineradoras, 

principalmente Mato Grosso, trocando ouro por gêneros alimentícios, fazendas, gado e 

tropas. 

Nesses primeiros anos, faleceu Francisca Maria Xavier de Matos, com 72 anos, 

viúva do comerciante Antônio Fernandes do Vale, e também, Maria Leite Lombria, com 77 

anos, viúva do minerador João Coelho Duarte e o seu segundo marido, Antônio Pinto 

Ribeiro, além de Maria Josefa Mendes. de 84 anos, viúva do negociante Francisco Pereira 

Mendes. Elas nasceram na primeira metade do século XVHI. Logo, seus maridos falecidos 

deveriam ser da mesma época, ou até mais velhos, e devem ter sido atuantes desde os 

tempos de Morgado de Mateus. O negociante de fazendas, Manoel de Oliveira Cardoso, era 

dos mais antigos. Falecido em 1795, teve o inventário reaberto em 1817. Este processo é 

ilustrativo da antiga acumulação com os valores atualizados. Além das viúvas, dois 

comerciantes celibatários, Fabião Carneiro Soares, 71 anos, e José Antônio Rodrigues, 76 

anos, seriam comerciantes atuantes da mesma época. 

A década seguinte teve a maior concentração de riqueza no grupo A de toda a 

amostra. Um indivíduo (brigadeiro Luís Antônio de Souza) apresentou um monte bruto 
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correspondendo a 81,1% do total dos montes brutos da década. Conseqüentemente, o grupo 

C, com 72,7% dos inventáiios, representou apenas 6,7% da soma total dos montes brutos 

daquela década, com uma média de 3:828 contos de réis, bem menor que a média das 

décadas seguintes. O grupo B também teve a mais baixa participação das cinco décadas: os 

oito montes brutos analisados corresponderam a 12,2% da soma total dos montes. O 

brigadeiro teria iniciado as atividades comerciais abastecendo as minas, mas, no final do 

século XVIII, havia se especializado na exportação e produção de açúcar, na importação de 

fazendas e na aplicação de capitais de terceiros (LEONZO, 1981). 

Nos anos vinte e trinta, a concentração da riqueza dos montes brutos do grupo A 

continuou alta, porém abaixo dos anos de 1810 a 1819. Entre 1840 e 1850, a riqueza pelos 

vários montes brutos apresentou-se mais distribuída, contudo, ainda abaixo do percentual 

dos ptimeiros anos, os montes brutos do grupo A representaram 58,4%, o grupo B, 33,9% e 

o grupo C, 7,7% da soma total dos montes brutos daqueles anos. 

A amostra dos anos quarenta não ficou completa, pois muitos dos inventálios 

solicitados (moradores da região central com nomes nas listas nominativas) não foram 

localizados. Entre eles, estavam os inventários de Francisco Maliano da Cunha 

(137:665$583), e o de Gertrudes Galvão de Oliveira Lacerda (293:476$660), ambos de 

1848. O inventário de Gertrudes deveria estar anexado ao processo 2.296, apelação de 

191 O, mas inexplicavelmente faltava o primeiro volume referente às contas do processo 

iniciado em 1848. Contudo, esses dois processos constam da tabela de Zélia Maiia Cardoso 

de Mello (1990, tabela AE7). Caso esses processos tivessem sido incorporados nas contas 

dos anos 1840-50, os dados ficariam mais coerentes com a tendência apontada nos anos 

trinta. Teríamos 28 processos, com valor total dos montes brutos de 1.094:140 contos de 

réis, correspondendo ao valor médio de 39:076 contos de réis. O grupo A representaria 

21,4% dos espólios, no valor de 818:518 contos de réis, ou seja, ficaria com 74,8% da 

riqueza. Os grupos B e C ficariam com o mesmo valor, mas representando, 

respectivamente, 35,7% dos espólios para 20,5% da riqueza e 42,8% dos espólios para 

4,6% da riqueza. 

Dada a concentração da riqueza nos montes brutos nos indivíduos do grupo A, a 

média dos montes brutos desse período acabou refletindo a desproporção que poucas 
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fortunas provocaram nas diferentes décadas, ou melhor, a maior média dos montes brutos 

apresentou-se nos anos 1810 e 1819, com 41:783 contos de réis. Evidentemente a riqueza 

desproporcional do brig. Luís Antônio elevou muito essa média, assim como nos anos 

trinta, com média de 39:094 contos de réis, quando faleceu a viúva do brig. Luís Antônio, 

Genebra de Barros Leite; o sobrinho, ten. cor. Francisco Inácio de Souza; o marechal 

Joaquim Mariano Galvão de Moura Lacerda; e o coronel Francisco Pinto Ferraz. Essas 

quatro grandes fortunas resultaram num valor próximo ao espólio particular do brigadeiro. 

Para melhor perceber a evolução da média desses montes, optamos por retirar o valor dos 

montes brutos do grupo A e encontrar uma média mais regular. Nos primeiros anos, foi 

encontrada uma média de 5:238 contos de réis; entre 181 O e 1819, média de 8:148 contos 

de réis; entre 1820 e 1829, média de 8:300 contos de réis; de 1830 e 1839, média de 9:352 

contos de réis; de 1840 a 1850, média de 12:528 contos de réis. Sem computar a inflação do 

período, a média dos inventários dos últimos anos foi maior, indicando uma evolução da 

riqueza para a maioria dos montes brutos. 

Considerando a maior média dos montes brutos incluindo o grupo A (41:783 contos 

de réis), ou a maior média dos montes brutos só com os grupos B e C (12:528 contos de 

réis), nas duas contas, é possível verificar que nos primeiros anos os inventários eram mais 

modestos, e a partir da segunda década houve um salto dos valores das riquezas e, no geral, 

os inventários vão ficando mais diversificados e ricos nos anos seguintes. Os aspectos 

qualitativos serão analisados nos estudos por grupos, no capítulo IV. 

Muriel Nazzari (1991, p.95) comparou a concentração da riqueza nos espólios 

paulistas do século XVII, XVIII e XIX, e concluiu que os 10% superiores da amostra 

possuíam, respectivamente, 43%, 53% e 60%. A amostra de inventários de nossa pesquisa 

indicou que os 10% mais ricos concentravam 75% da riqueza, e John Manuel Monteiro 

( 1994, p.194) encontrou, para as regiões rurais de São Paulo, no século XVII, uma variação 

entre 54% e 31% de concentração de riquezas para os 10% mais ricos. Fica difícil comentar 

a diferença dos dados de Nazzari porque não conhecemos o volume de inventários do 

estudo. Além disso, os inventários indicados pela autora eram do 2° Ofício da Família1, 

inventários menos representativos para a primeira metade do século XIX. 

I Ver capítulo n. documentação. 
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Fragoso (op. cit., p.312) encontrou na praça do Rio de Janeiro, também, alta 

concentração da riqueza nos inventários. Seu estudo indicou que, 1,2% a 7,5% dos 

inventários mais ricos retinha de um a dois terços da riqueza, entre 1810 e 1830. Ele 

concluiu que o Rio de Janeiro dessa época teria a riqueza mais concentrada do que Lyon e 

Florença do Renascimento. 

Ao analisar a concentração da riqueza por indivíduo percebemos que, na Bahia, 

Katia M. de Queirós Mattoso (1992, p.607) só encontrou um inventário com mais de 

1.000:000 de contos de réis, correspondendo à segunda metade do século XIX. Maria José 

R. Mascarenhas (1998, p.245), na Bahia de 1760 a 1808, indicou em 1801 o maior monte

mor no valor de 304:165 contos de réis. Fragoso, para o Rio de Janeiro (op. cit., p.318), 

lista o comerciante João Gomes Barroso, falecido em 1829 com monte bruto de 926.757 

contos de réis, e o português Braz Carneiro Leão, falecido em 1808 com 1.500:000 de 

contos de réis (p.354). Estes dados indicam que o português Luís Antônio de Souza, 

morador da pequena São Paulo, teria sido o segundo homem mais rico do Brasil no início 

do século XIX. 

3.1.1. A distribuição da riqueza em dois períodos: 1800 a 1824 e 1825 a 1850 

A tabela 9 resume os mesmos dados da tabela anterior, mas a partir de dois 

períodos: de 1800 a 1824 e 1825 a 1850. O primeiro período conta com 71 inventários e o 

segundo, com 75 inventários. Eles correspondem às duas fases da História do Brasil: a 

colonial e a fase independente. 

Nessa tabela, fica mais evidente o grau de concentração da riqueza exercido pelo 

inventário do brigadeiro Luís Antônio. No primeiro período, o grupo A, dois inventários (o 

do brigadeiro e o de Ana Francisca Novaes de Magalhães) - 2,8% dos inventários -

concentraram 70,4% dos montes brutos, resultando num valor médio de 589.758 contos de 

réis, a maior média da tabela. Os grupos B e C representaram respectivamente 18,8 e 10,8% 

do valor dos montes brutos. O valor médio dos montes brutos foi de 23.607 contos de réis. 

No segundo período, o grupo A cresceu para 14,7%, mas a proporção na participação da 

riqueza no período cresceu pouco, atingindo 74,3%. Sem contar a inflação dos mil réis, os 

inventários dos anos 1825 a 1850 tiveram média maior, no valor de 33.329 contos de réis, e 
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o segundo período apresentou 59,8% do valor total dos montes brutos contra 40,1% do 

valor total do primeiro período, significando que, houve um crescente aumento da riqueza 

média dos inventários, reduzindo um pouco a concentração da riqueza no grupo A. 

Esse esquema de distribuição dos inventários em dois grandes períodos aparece no 

trabalho de Mattoso (op. cit., p.611). Ela trabalhou com quase todo o século XIX, na Bahia. 

No primeiro petiodo, 1801 a 1850, a autora indicou que os inventários, com montes brutos 

maiores que 1 O contos de réis, representavam 23,5% do conjunto dos inventários e 

concentravam 80,8% da riqueza (80,8/23,5=3,43); no segundo período, de 1851 a 1889, os 

inventários com mais de 10 contos de réis correspondiam a 43,6 do conjunto com riqueza 

equivalente a 93,5% do total dos montes brutos (93,5/43,6=2,14). Quer dizer, a riqueza 

tendia a se desconcentrar2
. Somando os dados da tabela dos valores de monte-mores de 

1760 a 1808 para a Bahia, por Mascarenhas (1998, p.245), encontramos que 19% dos 

espólios com mais de 10 contos de réis concentravam 68,6% da riqueza total (68119=3,61), 

isto é, números maiores, para o século XVIll, que os apresentados no trabalho de Mattoso. 

É possível fazer os mesmos cálculos no trabalho de Fragoso, utilizando sua tabela 

15-2 (op. cit., p.255). Somando a primeira faixa dos anos 1797-99 e as duas primeiras dos 

anos 1820 e 1840, verificamos que 23% dos mais ricos inventários possuíam 83% da 

riqueza (83/23=3,61). Aplicando-se o mesmo esquema na tabela dos espólios paulistanos 

da primeira metade do XIX, vimos que 36% dos mais ricos espólios apresentavam 91% da 

riqueza (91/36=2,54). 

Em linhas gerais, os estudos aqui apresentados apontam que a riqueza teve sua mais 

alta concentração nos grupos mais ricos na Bahia do século XVIII e no Rio de Janeiro da 

primeira metade do século XIX, caindo um pouco na Bahia da primeira metade do XIX, 

seguido pelo estudo dos espólios paulistanos da primeira metade do XIX e, por último, pelo 

estudo de Mattoso para a segunda metade do século. 

Outra comparação pode ser estabelecida entre os vários estudos, aplicando-se o 

coeficiente Gini nas tabelas dos vários autores. A maior concentração foi apresentada por 

2 Ela acusou uma queda no valor médio das maiores fortunas pelo aumento do número de proprietários, 
indicando uma melhor distribuição da riqueza entre os ricos e abastados. Por outro lado, a historiadora 
explicou a redução do número dos inventários, abaixo de 2:000 réis, como tendência de aumento do número 
dos que tinham poucas posses (MATTOSO, op. cit., p.616). 
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Renato Leite Marcondes (1998, p.l68) para Lorena, de 1830 a 1879, que definiu o índice 

de 0,88. A seguir, os dados de Mascarenhas, para a Bahia do século XVlli (1998, p.245), 

indicam a segunda maior concentração de todo o grupo (0,79). Em seqüência, São Paulo 

apresentou, entre 1800 e 1850, o índice médio de 0,75, porém os níveis de concentração 

tendiam a cair para a fase posterior à Independência (0,79 contra 0,68). Mattoso (op. cit., 

p.611) apresentou índice de 0,74 para todo o século XIX. Por último, os dados do Rio de 

Janeiro, da primeira metade do século XIX, do trabalho de Fragoso (op. cit., p.255) que 

apontam um índice Gini menor que os precedentes (0,69)3
• Por esta análise, a riqueza 

tendeu a concentrar mais nas regiões rurais cafeeiras paulistas do século XIX, e em menor 

grau nos grupos mais urbanizados do mesmo período. Isto pode explicar parte das razões 

que motivaram os primeiros investimentos industriais no Rio de Janeiro. 

O IBGE indica o coeficiente Gini de desigualdade de distribuição da renda em 1991 

de 0,63 para o Brasil, 0,57 para São Paulo e 0,58 para a capital; em 2000 de 0,60 para o 

Brasil e 0,56 para São Paulo4
• Apesar da diferença das fontes, estes números indicam para 

uma cotTespondência entre a alta concentração da riqueza inventariada no século XIX e a 

concentração da renda do nosso tempo. 

3.2. O comportamento da taxa de participação dos ativos nos bens brutos 

Os ativos mais importantes nas cinco décadas foram os imóveis com média de f 
(25,7%), as dívidas ativas (23,4%), os escravos (23,3%) e os bens profissionais (13,4). Os 

demais bens sempre apresentaram taxas modestas: bens monetários 3,5%, rendas di versas 

3,5%, animais 2,7%, metais preciosos 2,5% e, por último, os bens pessoais 2,0% (ver 

gráficos 1 e 2). Os escravos alcançaram o topo das aplicações nos anos trinta, somando 

448:684 contos de réis (37%), acompanhados de perto pelos imóveis, que totalizaram 

436:239 contos de réis (36% ). Bem abaixo ficaram os lucros com aluguéis, juros, 

dividendos e sociedades (rendas diversas): nos primeiros anos elas representavam 4% dos 

bens ativos, correspondendo a 8:144 contos de réis, nos anos 1810-19 registraram 5,2%, 

3 Os autores não haviam calculado o índice Gini em seus estudos. Fizemos os cálculos do trabalho de 
Mascarenhas a partir da tabela ll do trabalho de Mattoso pela tabela 106, e do trabalho de Fragoso pelas 
tabelas 15-1 e 15-2. Ver metodologia em Rodolfo Hoffmann (1998). 
4 Disponível em: http://www.ibge.gov.br/home/estatisticalpopulacao/censo2000/default tabulacao.shtm, 
acessado em maio de 2003. 
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71 :063 contos de réis, e caíram nos anos trinta, caracterizando apenas 1,3% dos bens 

(15:303 contos de réis). Os bens profissionais, nos primeiros anos, expressaram apenas 

3,6% dos bens, somando 7:395 contos de réis. Na década seguinte, subiriam para 32,3% e 

nos anos vinte, eles compreendiam apenas 3,3% dos bens, no valor de 23:584. Os bens 

pessoais, com sua melhor participação nos primeiros anos, foram 4,3% dos bens 

patrimoniais, valendo 8.678 contos de réis; nos anos seguintes, eles compreendiam apenas 

0,9%, 12:512 contos de réis. Os metais preciosos mantiveram-se entre 0,6 e 5%, e sua 

melhor participação foi nos primeiros anos com 5,1 %, no valor de 10:348 contos de réis; 

nos anos trinta eles alcançaram seu maior valor, 48:634 contos de réis, mas corresponderam 

a apenas 4% do total de bens e seu menor valor foi verificado entre I 810 e 1819, quando os 

metais preciosos constituíram apenas 0,6% dos bens, com valor de 8:450 contos de réis. 

Estes números trazem algumas informações discordantes das expectativas em 

relação à riqueza desses indivíduos. A prataria e as jóias, por exemplo, que lideraram os 

ativos no Setecentos, segundo José de Alcântara Machado (1943, p.97.), e que 

impressionaram o americano Daniel P. Kidder (1972) em 1839, apareceram nesses 

inventários como um dos mais insignificantes bens. Parece que o paulistano do século XIX 

não se sentia mais tão inseguro para precisar empatar tanto capital em jóias e prataria, ou 

melhor, ele continuou aplicando os mesmos valores do Setecentos em metais preciosos, 

mas os outros bens valorizaram-se mais que os metais preciosos. 

Shei Ia de Castro Faria destacou também que as fortunas do açúcar haviam mudado 

os hábitos culturais da antiga vila de São Salvador, uma vez que as construções e os móveis 

simples foram sendo substituídos por "casas mais sólidas, com maior conforto e com muito 

mais móveis e utensílios, indicativo de que a habitação e seus 'recheios' simbolizavam o 

poder econômico, social e político" (1998, p.363). Essa mudança de hábitos deve ter 

ocorrido nas várias regiões do Brasil que se integraram ao comércio externo após o século 

XIX. 

Nossos dados sobre os bens imóveis em nenhum momento confirmaram as 

conclusões de Nazzari (op. cit., p.157) de que as terras e as casas representaram 50% dos 

bens no século XIX, tendo sido 19% dos bens no século XVIII. Nem mesmo o grupo c 
teve metade da riqueza em propriedades (ver capítulo IV). 
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Marcondes (op. cit., p.l72) apresentou uma composição da riqueza de Lorena, de 

1830179, diversa desta pesquisa. As dívidas ativas representaram 62%, os imóveis 14%, os 

escravos 13% e as dívidas passivas 4% dos montes brutos. As fortunas maiores que 2000 

libras acumulavam 72% em dívidas ativas. Encontramos para o grupo B, maior que 1 O e até 

50 contos de réis, 40% em dívidas ativas; este foi o maior percentual das dívidas ativas, e as 

dívidas passivas dos paulistanos eram o dobro (8%) dos passivos de Lorena. Esses dados 

parecem indicar que, no auge da produção cafeeira, a elite de Lorena teve mais 

investimentos de riscos do que os paulistanos, isso porque eram inventários de anos 

posteriores. 

O gráfico 3 mostra que os imóveis foram os maiores investimentos dos paulistanos 

após a Independência, representando 32,1% dos investimentos da época contra 16, I% do 

período anterior. Os investimentos nos escravos cresceram no mesmo nível, passando de 

12,2% para 30,8%. Esses dois investimentos substituíram as aplicações em dívidas ativas 

(empréstimos). As dívidas caíram de 32,2% para 17,4%. Nas primeiras décadas do século 

XIX, o brigadeiro Luís Antonio havia criado um banco de investimentos. Com sua morte, 

essa rede foi desfeita. Ele foi, também, o maior atacadista de fazendas do início do século 

XIX. Logo, o falecimento do brigadeiro poderia alterar esses dois índices para os anos 

seguintes. A análise dos créditos dos comerciantes do grupo B esclarecerá melhor a lógica 

desses investimentos. Os bens profissionais também tiveram uma forte queda, passando de 

27,3% para 4%. Os bens profissionais envolviam tanto os engenhos, como as lojas de 

fazendas. Após a Independência, o maior atacadista de fazendas da cidade passou a ser o 

negociante Antônio da Silva Prado, falecido em 1874. Como não temos seu inventário, 

ficou uma lacuna para esse tipo de investimento5
. Os grandes estoques de açúcar e os 

equipamentos dos engenhos do brigadeiro Luís Antônio, também não tiveram equivalentes 

nos inventários das outras décadas. Caso retiremos o valor desses bens do inventário do 

brigadeiro, o valor desses equipamentos passam a apresentar uma subida gradativa, com a 

maior alta nos anos quarenta, apesar da queda do valor do cobre. Em uma análise em dois 

períodos, o segundo período passaria a apresentar um aumento de 196% nos bens 

5 Maria Regina de~·~· Mell_o (1977) cita um trecho da carta de Francisco Inácio no exOio, em 1823, em que 
ele afirma que Antomo da Silva Prado teria comprado toda a fazenda do mercado paulista a preço baixo e 
revendido para o governo pelo dobro do valor. 
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profissionais, sendo que os equipamentos e os estoques urbanos corresponderiam a 56% do 

total desses bens. 

As rendas diversas sofreram forte retração após a Independência, e encontramos 

mais aplicações em ações antes da Independência. As viúvas, com ações do Banco do 

Brasil e da Fábrica lpanema, sempre pediam para o juiz repartir esse tipo de bens entre 

todos, pois eles eram bens incertos como as dívidas ativas. As rendas diversas passaram de 

4,7% para 2,7%. No final dos anos vinte, o Banco do Brasil e a fábrica faliram, e o Estado 

mudava constantemente de rumo. Essa conjuntura deve ter direcionado os investimentos 

para as atividades mais tradicionais. Os bens monetários também caíram, passando de 3,8% 

para 3,4%. Os anos trinta apresentaram a maior alta da libra esterlina desse período (IBGE, 

1990). Isto pode ter provocado a substituição das moedas por outros bens. Havia ainda a 

desconfiança da população quanto à substituição das moedas de prata pelo papel-moeda e à 

circulação de moedas falsas. Por outro lado, os bens pessoais tiveram melhor desempenho 

após a Independência, passando de 1,4% para 2,5%. O investimento nos animais foi 

pequeno nesses inventários: eles passaram de 1,1% para 3,7%. Os paulistas ficaram 

famosos por vender animais para as outras províncias, entretanto, estes inventários eram de 

pessoas da região central, ligadas a outras atividades. Se for feita uma pesquisa sobre os 

inventários dos bairros periféricos e das cidades vizinhas, esse trabalho deverá apresentar 

melhor os investimentos dos paulistas em animais. 

A tabela de Fragoso (op. cit., p.255) apresenta, também, pouca participação dos 

metais preciosos no conjunto dos bens dos inventários do Rio de Janeiro. A maior 

participação foi de 6,1 %, em 1820 e a menor foi de 1,1% em 1860. Os inventários cariocas 

apontam para duas tendências: nos anos 1797-99, os prédios urbanos e os escravos 

representaram 45,7% dos bens; em 1820, os prédios urbanos e as dívidas ativas 

significaram 49,2%; no ano de 1840, esses ativos voltaram a representar 59,8% dos bens, 

mas no ano de 1860 houve um retorno aos prédios urbanos e aos escravos: eles somaram 

50,3% do valor dos bens. No geral, a tabela apresenta ativos tipicamente mercantis com 

investimentos em prédios urbanos e dívidas ativas, porém como em São Paulo, no Rio de 

Janeiro as aplicações nos escravos tendiam a suplantar os investimentos nas dívidas ativas. 

O objetivo central do trabalho de Fragoso é demonstrar que o capital mercantil, na praça do 

Rio de Janeiro, migrava para a produção agrícola exportadora, justificando assim seu 
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segundo livro: O arcaísmo como projeto (1993). Neste livro, ele conclui que os negociantes 

cariocas trocavam o lucro pelo status. Cremos que o autor analisa um lado da questão, a 

função social do capital, mas do ponto de vista estritamente empresarial, o investimento em 

terras e escravos, ainda que menos lucrativo, podia ser mais seguro para os tempos de 

grandes mudanças. 

3.2.1. Os bens imóveis 

A tabela 1 O demonstra que os imóveis cresceram em número e em valor nas 

diferentes décadas. Entre 1810 e 1819, eles apresentaram a maior quantidade (172), 

contudo o maior valor médio foi nos anos trinta (3:279$996): uma alta de 94,46% em 

relação aos anos vinte. Nos anos quarenta, os imóveis perderam 49,21% do seu valor, mas 

nada indica que houve recessão nesse período. Parece que a situação política do país se 

apaziguou, a libra esterlina caiu para os níveis da época da Independência e o preço dos 
---------- --- - · 

imóveis também. 

A tabela 11 mostra os mesmos imóveis em dois períodos. O segundo período 

apresenta mais inventários (71 contra 75 do segundo período). Os imóveis cresceram em 

quantidade, representando 54,6% do total do período, e seu valor expressava, então, 74,8% 

do valor total dos imóveis de todo o período. 

A tabela 12 menciona os imóveis dos paulistas com suas respectivas finalidades. As 

propriedades do núcleo urbano e as chácaras foram classificadas de urbanas; tinham por 

objetivo principal a moradia e os negócios. As propriedades dos bairros periféricos, tais 

como os sítios, fazendas e engenhos do interior, foram classificadas de rurais. Sua 

finalidade principal era produzir açúcar, alimentos e criação para o mercado interno ou para 

exportação. As propriedades urbanas · eram· a maioria, representando 70,2% das 

propriedades, mas equivalendo a apenas 46,6% do valor total dos imóveis. As tabelas 13 e 

15 (distribuição dos imóveis por períodos) demonstram que os imóveis urbanos tiveram 

maior participação no primeiro período. Eles constituíram 33,8% desses ativos, sendo 

13,5% do valor total dos imóveis. Após a Independência, a participação dÓs imóveis 

urbanos cresceu para 36%, mas exprimiam 33% do valor total dos imóveis, seu valor 
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crescera menos que o imóvel rural, sendo que este último subira para 41,8%. Em relação ao 

período anterior (1800-1824), os imóveis tiveram uma valorização de 198%: os rurais 

subiram 261% e os urbanos 144,1%, ou seja, as propriedades rurais, além de serem 

investimentos produtivos e produzirem lucros, podiam proteger o capital das constantes 

desvalorizações da moeda da nova nação. 

A tabela 15 apresenta os vários tipos de imóveis dos inventariados. As casas eram 

61, I% dos bens imóveis, mas representavam 42,5% do valor deles. A seguir vinham os 

sítios: 13,8%, com I6,9% do valor total das propriedades. Os engenhos tinham a menor 

participação: 2,14%, mas seu valor era I7,5% do valor total dos imóveis. Nas tabelas I6 e 

I7 procuramos demonstrar, comparando os dois períodos, como foi a valorização de cada 

tipo de propriedade. Nos primeiros anos as casas eram em maior número e valor, 

consistindo em 50,7% do valor desses investimentos: seu valor médio foi de 730$807. As 

chácaras representavam apenas 4, I%, e seu valor médio (920$833) era pouco maior que o 

das casas. Os engenhos tinham o maior valor médio (7:858$090), significando 20,4% do 

total dos investimentos; as fazendas tinham o segundo maior valor médio (3: 123$699), e os 

sítios registravam 13,5% do valor desses bens. As terras representavam 5,99%, com valor 

médio de 645$048. No período posterior (1825-1850), a participação das terras caiu para 

2,61%, porque foi o ativo que menos valorizou no período (70,5%). Na tabela I7, 

percebemos que as casas aumentaram o valor médio para 1 :723$034, mas sua participação 

caiu para 39,7%. Mesmo assim, foi o terceiro melhor investimento do período, com 

valorização de 135,7%. As chácaras aumentaram sua participação para 5,2%, mas haviam 

dobrado em quantidade, elas valorizaram no período 99,4%; os engenhos e as fazendas 

tiveram o maior aumento do valor médio. Estes dois ativos tiveram uma valorização de 

181,5% e I74,7% respectivamente, em relação ao período anterior, ou seja, a maior 

valorização de todos os bens inventariados. No geral, os imóveis foram um bom 

investimento, subiram 147,7% no segundo período. 

A tabela I 8 mostra as regiões dos investimentos dos paulistanos: a região central de 

São Paulo era o local de 43,8% dos investimentos imobiliários; a seguir vinha a região de 

Campinas com 19,7% dos investimentos, Constituição (Piracicaba) com 14,5% e Limeira 

com 5,9% dos investimentos. Os subúrbios da capital ficaram com 5,8% dos investimentos 

paulistanos e, em sexto lugar, aparecem os bens imóveis em Portugal. Dado o destaque das 

94 



fortunas pessoais dos Souza de Queiroz, as quintas portuguesas do negociante tenente

coronel Francisco Antônio de Souza acabaram se destacando no conjunto dos imóveis dos 

paulistanos. Os paulistanos tinham propriedades em outras cidades, a saber: Serra Negra, 

Itu, Santos, Bananal, Araraquara, ltapetininga, Jundiaí, Moji, Curitiba, Rio Grande do Sul, 

etc, que também correspondiam às regiões onde os paulistanos tinham suas dívidas ativas, 

ou seja, eram as regiões dos contatos comerciais e dos investimentos paulistanos. Essas 

propriedades eram mantidas por administradores, ou sócios, pois seus proprietários estavam 

ausentes. 

As descrições das casas de morada nos inventários eram em lanços. Elizabeth A. 

Kuznesof (1986) apresenta os lanços como grupos de cômodos de um ou dois corredores 

ou, na casa de três lanços, cômodos entre lados de dois corredores. A autora cita os 

trabalhos de Luís Saia (1995), Nestor Goulart Reis Filho (1978) e Alcântara Machado 

(1943) confirmando essa definição. Porém, esses autores não descrevem a casa paulista 

com corredor obrigatório ligando os cômodos, ao contrário, Saia transcreve as plantas das 

casas rurais paulistas sem corredores. O dicionário de Eduardo Corona e Carlos A. C. 

Lemos (1972) informa que o lanço de casas, ao referir-se a uma série de cômodos 

enfileirados, pode, por extensão, designar também cada uma das paredes laterais de um 

corredor de acesso a vários cômodos. É possível que a autora tenha encontrado a definição 

de lanço nesse dicionário, mas esta não é uma definição de consenso. 

Apenas oito casas de morada foram descritas com corredor nos inventários. Seis 

eram casas de morada de um lanço; no entanto, o sobrado de Floriano Antônio Rodrigues, 

em 1835, na Rua Jogo da Bola, tinha dois lanços e corredor com tenda de ferreiro. Havia 

ainda as casas de morada de José Pinto Tavares (1815), em Moji-Mirim, com quatro 

lanços, corredor, catorze portas, cinco janelas, taipa de mão, cobertas de telha e cozinha, 

entretanto, essa propriedade valia apenas 98$000, muito pouco comparado ao sobrado da 

Rua Direita da capital, avaliado por 1:600. Na Décima Urbana (1809) encontramos apenas 

nove casas de morada "com seu corredor" entre as 1.281 propriedades. Eram seis casas 

térreas de um lanço alugadas, o sobrado do capitão José P. Tavares, da Rua do Comércio, e 

duas casas de moradia tén·eas, com um lanço. Estes dados coincidem com a conclusão de 

Carlos A. C. Lemos sobre a introdução do corredor nas moradias paulistas: "O corredor, 
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verdadeira rua ou beco interno ligando o mundo com a cozinha e o quintal, foi aperfeiçoado 

tardiamente e definiu-se obrigatoriamente na casa do tempo do café" (1999, p.114). 

Faria, para a Capitania de Paraíba do Sul, também constatou a falta de informações 

sobre as casas de morada nos inventários. Ela encontrou, num inventário de 1792 (op. cit., 

p.357), a medida de uma moradia no sítio rural com seis metros de. frente por cinco de 

fundos (trinta metros quadrados). Em 1873 (p.362), encontrou uma casa de moradia com 

nove metros de frente e vinte e um de fundos (189 metros quadrados). As descrições 

citando o número de portas de casas não esclarecem se eram portas externas, internas ou 

ambas; como algumas casas tinham um lanço com dez portas e quatro janelas, ela concluiu 

que deviam descrever as portas externas e internas. Ela não elucida o que seria lanço ou 

lance de casas. Nos inventários de São Paulo, não foi utilizada a palavra lance como 

) sinônimo de lanço. Faria destacou que os inventários do século XVIll, mesmo os do início 

do XIX, apresentavam as casas de morada muito resumidamente, pois a ostentação da 

riqueza ainda não estava ligada à moradia. "Tentar recompor o universo material doméstico 

destes homens, tendo em vista dados tão sucintos, torna-se oastante difícil" (p.366). No 

século XIX, junto com os títulos de nobreza, as casas tornaram-se mais sólidas e luxuosas, 

aumentando o número de móveis e utensílios de seu interior. Os palacetes urbanos descritos 

nos inventários daquela região referem-se à segunda metade do Oitocentos. 

Faria identificou para a cidade de São Salvador que todos os produtores rurais 

viviam na zona rural, e uma parte deles, que ainda mantinha negócios, permanecia com a 

casa da cidade, e os exclusivamente comerciantes moravam na cidade. Em São Paulo, não 

se confirmou essa regra: os grandes comerciantes que aplicavam em engenhos continuaram 

a viver na cidade, e também seus descendentes, os agricultores de alimentos, quando 

exerciam outras atividades, conservavam casa na região central. Porém, é possível que os 

indivíduos ligados ao transporte e ao comércio de animais morassem no subúrbio. 

Os inventários paulistanos e os contratos de compra de 1800 a 1850 apresentam a 

maioria das casas de morada do núcleo central possuindo entre um e dois lanços. A 

listagem da Décima Urbana apresenta apenas duas casas de morada com três lanços, mas as 

duas residências tiveram uma avaliação equivalente às moradas de um só lanço. Algumas 

casas de morada das chácaras tinham três lanços. Os inventários paulistanos não 

discriminam os cômodos da casa, mas pela descrição dos móveis (mesa de jantar; embaixo 
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papeleira do escritório; espelhos da sala grande; jogo de sofá, cadeiras e marquesa em 

palhinha; jogo de cadeiras e canapé) infere-se a variedade de cômodos ou, ao menos, de 

ambientes. Há uma relação de bens de solteiro falecido (processo 1.337, de 1850) feita 

pelos peritos. O corpo do capitão Francisco Gomes de Almeida foi retirado da casa e, em 

seguida, o escrivão passou a descrever como encontrara os bens na residência. A descrição 

minuciosa teve início pela sala com sofá, mesa, mesinha, dois aparadores, 18 cadeiras com 

assentos de palhinha, canapé combinando com as cadeiras, cômoda com três gavetões e 

duas gavetas, três bancas com gavetas; a seguir, a cama com armação e dois colchões, um 

aparador de cama, um lavatório com bacia e jarro, um mocho com pote d'água, estante 

pintada, cabiola volante, dois armários em verniz, baú com fechadura e chave; além da 

mesa de jantar ordinária e toucador de vidro, castiçais; por último, descreveram as roupas 

pessoais e da casa, os vidros, as louças, os castiçais, as louças da decoração, o vaso de louça 

para o banho, sabonetes, pentes, escovas, água de colônia, urinóis, cuspideira, luneta, 

guarda-chuva de seda, a prataria e o local onde encontraram dinh~iro e jóias. 

3.2.2. Os bens semoventes 

Os escravos foram os investimentos mais estáveis desse período. A tabela 19 

demonstra como os escravos, a cada década, foram crescendo em número e valor. 

Conforme os paulistanos foram adquirindo mais engenhos, fazendas e sítios, o número de 

escravos também foi aumentando. Da primeira para a segunda década o número de 

escravos aumentou 252%, atingindo o ponto máximo nos anos trinta, com 1.422 escravos 

para 31 inventários: uma média de 45,8 escravos por inventário, o que configura a média 

mais alta da primeira metade do século. A média mais baixa foi encontrada no primeiro 

período: 9,71 escravos entre os 28 inventários. 

A tabela mostra ainda o preço médio dos escravos por década. Os bens semoventes 

foram os únicos que se mantiveram em alta em todas as décadas. Eles exemplificam a 

dinâmica do mercado interno, independentemente das variações do câmbio e das quedas de 

preços do mercado internacional. No primeiro período, eles custavam em média 91$910, e 

tiveram uma valorização de 85% no período posterior, passando para 170$349; mas, ao 

contrário dos demais bens, tiveram uma pequena alta de 23,7% nos turbulentos anos trinta. 

Nos anos quarenta, quando todos os preços caíram, eles subiram 9,9%, com valor médio de 
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346$787. Já se fazia, então, sentir no mercado os efeitos da diplomacia inglesa para 

erradicar o tráfico de escravos para a América. 

A tabela 20 mostra a participação dos escravos nos inventários de 1800 a 1850. Do 

total de escravos dos inventários, 75,6% estavam alocados nos sítios, fazendas e engenhos, 

e somente 24,3% ficavam nas casas e chácaras. Os escravos rurais apresentaram um valor 

médio um pouco maior que os urbanos. Entre 1800 e 1824 (tabela 21 ), o valor médio dos 

escravos rurais foi de 152$162 e os urbanos 149$825. No período seguinte (tabela 22), o 

escravo rural continuou mais valorizado: ele custava, em média, 317$391, enquanto o 

escravo urbano valia 298$275. A maioria dos escravos rurais ficava nos engenhos do Oeste 

Paulista, área mais recente e em expansão, sendo assim mais compreensível que os 

escravos dessa região tivessem valor maior que na capital. Os escravos valorizaram 107,2% 

no segundo período em relação ao período anterior. 

Os inventários da amostra não são os melhores exemplos para o comércio de 

animais, mesmo assim os dados encontrados estão próximos de outros estudos. Ao 

selecionar inventários de negociantes de escravos ou de animais, não necessariamente 

encontramos grande quantidade desses bens relacionados. Há grande número de animais 

nos inventários dos criadores e de escravos nos engenhos. A tabela 23 mostra que os 

investimentos nos animais tendiam a crescer, e tiveram uma forte valorização após a 

Independência, principalmente os eqüinos (cavalos e bestas), subindo 305,5% no período. 

Os apontamentos do barão de Iguape (PETRONE, 1976) demonstram que o preço das 

mulas permanecia em alta, e como conseqüência de sua visão de negócios, ele tinha por 

estratégia comprar todas as bestas disponíveis na barreira de Curitiba e, desta forma, 

manipular o preço de acordo com seus interesses. Nos anos vinte, os sócios do barão 

compravam bestas entre 15 e 20$000, e nos anos trinta chegaram a pagar 40$000. O preço 

do gado, por conta da concorrência de outras Províncias, tendia a cair nos anos vinte. Eles 

venderam gado, em 1820, por 14$000; em 1821, por 10$400; e em 1822, por 8$200. A 

partir de 1825, o barão de Iguape passou a negociar apenas bestas. Daniel P. Muller (1978), 

no recenseamento de 1836, indicou o valor médio de 50$000 para as bestas, para os cavalos 

o valor médio de 25$000, para os porcos uma média entre 12 e 8$000, para os carneiros, 

entre 2 e I $600, e para os bois o valor médio de 15$000. Auguste Saint-Hilaire ( 1976) 

comentou que o gado em Curitiba, anos dez/vinte, era vendido entre 5 e 6~000. No 
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primeiro período, encontramos para o gado (machos, fêmeas e bezerros) o preço médio de 

5$153, e para os eqüinos (mulas, cavalos, éguas e potros), 5$927, ambos com preços muito 

próximos. No segundo período, o gado subiu 145% (12$638), mas como os eqüinos 

subiram 305% (24$038), a diferença de preço entre os dois dobrou. Os ovinos valiam 

1$148 e os suínos $391; no segundo período os ovinos subiram 20,7% (1$386) e os suínos 

muito mais: 112,8% ($832). 

No mestrado (ARAÚJO, 97), estudamos o inventário, de 1802, do mestre-pintor 

José Patrício da Silva Manso. Entre_ seus investimentos, constava uma sociedade com José 

Custódio de Toledo Rodo valho, numa tropa de mulas de Viamão. Ele empatara 1:200$000 

no negócio. A empreitada durou perto de três anos, as despesas com os cavalos, tributos, 

mantimentos e salários somaram 1:344$545. O sócio comprou as bestas, a maioria no valor 

unitário de 4$600, e as vendeu pelo valor unitário médio de 13$796. Havia também 

dezesseis cavalos que foram vendidos por 6$825 cada um. Como nos dados de Muller, os 

cavalos custavam metade do valor das bestas. O lucro para cada sócio foi de 451$627 

(37,6%). Um lucro modesto em vista dos riscos dessa aventura. Evidentemente, o barão de 

Iguape tinha uma grande estrutura montada, não corria riscos e, como controlava os preços, 

podia maximizar os ganhos. 

No inventário do Dr. Francisco José de Sampaio Peixoto são apresentadas duas 

contas de sociedades de bestas. Em 1812, José Vaz Carvalho e seu genro compraram uma 

tropa do capitão Narciso José Pacheco. Eram 560 bestas por 15$000 cada, e 13 cavalos, por 

8$000 cada um, totalizando 8:537$600. De Curitiba à invernada em Cotia, eles gastaram 

mais 310$205 (178$080 novos impostos de Sorocaba, capataz 38$684, dois camaradas e 

outras despesas menores), totalizando 8:847$805. Lucraram 1:035$795, 11 ,7%. Outra tropa 

comprada do coronel Manoel G. Guimarães proporcionou 17,7% de lucro. Foram 254 

bestas compradas a 12$000 cada uma, eles pagaram 8 I $280 pelos novos impostos de 

Sorocaba e venderam os animais por 3:810$000. 

Maria Thereza S. Petrone estimou que o barão de lguape teve lucros entre 19 e 64% 

com as mulas, com o capital aplicado entre 12 e 18 meses. Os exemplos de negócios de 

tropas acima apresentados indicam que os lucros com as tropas, no início do Oitocentos, 

não eram exagerados, e por isto o barão de lguape passou a negociar bestas controlando 
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toda a oferta desse produto. Após a Independência, o preço das bestas teria aumentado 

400%. 

3.2.3 Os bens móveis: rendas diversas e bens profissionais 

Não se esperava, nessa época, encontrar muitos investimentos modernos em São 

Paulo. Por isso, foi criado um amplo campo (rendas diversas) para os mais variados tipos 

de bens. Entre eles, destacaram-se os lucros dos negócios e as sociedades em engenhos e 

animais, entre 1800 a 1824, representando 52,2% do total das rendas diversas (tabela 24): A 

seguir, vinham as ações, com 41,7% dos investimentos, sendo a maioria do brigadeiro Luís 

Antônio. Ele tinha por obrigação adquirir as ações dos novos empreendimentos 

governamentais, tais como o Banco do Brasil e a fábrica Ipanema. Os juros representaram 

5,8% dos investimentos. O Brigadeiro Luís Antônio teve a maior carteira de empréstimos 

da primeira metade do século XIX, porém o retorno desses . investimentos, em forma de 

pagamento de juros, não é comum aparecer nos inventários. O mesmo fato acontecia com 

os aluguéis: o tributo urbano demonstrou que a maioria das casas do centro estava alugada, 

mas raramente era registrado o pagamento dos aluguéis, ou mesmo dos ordenados, nos 

inventários. Entre os anos 1825 e 1850, os lucros continuaram tendo a maior participação 

(63,6%); as apólices, principalmente da dívida pública, com 20,2%, substituíram as ações, 

que passaram para 12%; a participação dos juros caiu de 5,8% para 2,8%, os aluguéis e 

ordenados continuaram com poucos registros. 

O controle da arrecadação do tributo urbano do livro de 1809 era feito com base na 

potencialidade de renda das propriedades: o rendimento anual da propriedade alugada. Por 

essa documentação, podemos ter uma idéia detalhada dos aluguéis do núcleo central. Por 

exemplo, a propriedade com imposto mais alto era o sobrado da Rua do Carmo, do espólio 

de Maria Xavier de Matos, alugada para o bispo diocesano por 102$400, portanto, 

recolhendo 9$216; a seguir, vinha o sobrado com cinco lojas, da Rua do Comércio n° 25; 

duas lojas eram alugadas por 38$400 e as outras por 15$300 cada uma; perfazendo um 

rendimento de 84$480, e recolhendo 8$673. Observamos que as propriedades com várias 

lojas tendiam a ter vários inquilinos. Por exemplo, a casa assobradada da rua do Príncipe, 0 ° 

5, tinha uma loja alugada por 7$680, outra por 9$600, dois quartos por 7$680 e o primeiro 

andar por 12$000, perfazendo 39$696 e imposto de 3$326. Havia também propriedades 
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alugadas por apenas alguns meses ao ano. Essas casas eram avaliadas pelo valor mês do 

aluguel, por exemplo, o imóvel da Rua Tabatinguera, no 43, foi alugado por seis meses a 

$960 por mês, num total de 5$760, devendo recolher $518; a casa térrea da Rua do Tanque, 

no 2, foi alugada no ano a vários inquilinos que pagaram $400 por mês. A maioria das casas 

do centro era alugada por valores entre $800 e I $500 ao mês, e a média do imposto devido 

por imóvel era de 1$157. Os lançamentos indicam grande rotatividade de inquilinos nas 

casas, pois muitos proprietários, com propriedades para aluguel, estavam com as casas 

vazias e, portanto, não tinham imposto a pagar. 

As casas de morada dos proprietários pagavam menos imposto: o sobrado onde 

residia Vicente Ferreira de Oliveira, na Rua Direita, no 1, foi avaliado por 61$440, com 

imposto de 5$529. Este foi o maior imposto pago por um imóvel não alugado. Os imóveis 

cedidos eram avaliados pelo mesmo critério das propriedades não alugadas. A tabela 25 

compara a avaliação do imóvel nos inventários com a avaliação feita para a Décima Urbana 

de 1809, em que uma parte dos imóveis servia de residência aos respectivos proprietários, e 

os outros eram para aluguel. Percebemos que os critérios não eram exatamente igualitários, 

visto que as propriedades mais ricas tendiam a pagar menos imposto; em média as casas de 

morada pagavam 1% sobre sua avaliação e as propriedades de aluguel 2%. 

Exemplo de ordenados dessa época aparece na dissertação de João Carlos Lourenço 

(1978, p.183). Os soldos dos militares paulistas em 1815 eram: para sargento-mor, 26$000; 

primeiro ajudante, 12$000; segundo ajudante, 6$000 e tambor-mor, 3$000 por mês. 

O capitão Francisco Gomes de Almeida recebia 72$000 de soldo por mês e pagava 

16$000 pelo aluguel da casa na Rua São Bento. 

A tabela 26 demonstra que os bens profissionais, entre 1800-1850, eram 

predominantemente rurais, com 82,5% dos investimentos. Eram os investimentos que os 

paulistanos faziam nas propriedades rurais, principalmente nos engenhos, que exigiam casa 

de purgar, moenda, alambique, prensa, fornos, tachos, etc, além das ferramentas agrícolas e 

dos estoques das colheitas agrícolas. Os bens profissionais urbanos eram fazendas, roupas, 

artigos de armarinho, material de construção, ferragens, manufaturas, bebidas, alimentos, 

drogas e jóias. As mercadorias das lojas eram em maior quantidade, mas representaram 

apenas 17,4% do total desses bens. Pela tabela 27, notamos que os investimentos nos bens 

profissionais, sem contar a inflação da moeda após a -Independência, sofreu uma redução de 

101 



83% em relação ao período de 1800 a 1824. Neste período, eles representavam 82% do 

total dos investimentos, e após a Independência eles representavam apenas 17% dos 

investimentos. Os bens profissionais rurais, após a Independência, sofreram depreciação de 

92%, enquanto os bens profissionais urbanos sofreram depreciação de 34% no valor médio 

por inventário. 

Conforme relato anterior - O comportamento da taxa de participação dos ativos 

nos bens brutos - as tabelas 26, 27 e 28 apontam principalmente as características da 

fortuna pessoal do brigadeiro Luís Antônio. Entretanto, excluindo esse inventário, os bens 

profissionais apresentariam um aumento de 196% no período após a Independência. Os 

bens urbanos, entre 1800 e 1850, representariam 56% do valor total dos bens profissionais, 

porém o valor médio dos equipamentos rurais, após a Independência, aumentaria 1.815%, 

enquanto o valor dos bens urbanos, na mesma época, aumentaria apenas 35%. Nesta outra 

situação, com os bens profissionais rurais tendendo a subir mais do que os estoques das 

lojas, os dados parecem mais lógicos, haja vista que os investimentos profissionais deviam 

acompanhar os investimentos nas propriedades rurais. 

3.2.4 Análise das dívidas ativas e passivas 

O gráfico 4 apresenta a variação das dívidas no conjunto de inventário das várias 

décadas. As linhas de crédito, nos primeiros anos, apresentaram grande participação nos 

bens dos falecidos, representando 41 ,7% do total dos bens. Na mesma época, as dívidas 

passivas comprometiam 14,5% dos montes brutos6
• Os dados demonstram que a maioria 

tinha um grau de endividamento resgatável. A análise por grupos econômicos evidencia 

que as dívidas ativas estavam mais concentradas nos grupos econômicos A e B, e as 

passivas no grupo C. Os créditos foram decrescendo no rol dos investimentos, chegando a 

representar apenas 9,3% nos anos trinta, época de crise financeira no País. Mas nos anos 

quarenta, as linhas de crédito de particulares retornaram ao ritmo anterior, passando a 

representar 23,4% dos bens. As dívidas passivas cresceram na mesma medida, 

compreendendo 16,6% do total dos bens: a maior participação dessas dívidas na primeira 

6 Consideramos dívidas passivas somente as dívidas relatadas pelos inventariantes da fase anterior ao 
falecimento. As despesas da casa, do inventário e do testamento foram classificadas como outras despesas e 
separadas das contas do enterro. 
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metade do Oitocentos. Nas duas últimas décadas, as dívidas ativas e passivas tenderam a 

equilibrar-se. 

Muriel Nazzari (op. cit.) apontou também o declínio dos créditos nos inventários 

paulistas do século XIX. Os créditos no século XVIII representaram 34% sobre os espólios, 

e no século seguinte caíram para 15%. A autora trabalhou com as mudanças ocorridas em 

três séculos e creditou o fato à melhoria das cobranças dos débitos do Oitocentos. Nossa 

pesquisa apontou uma média de 23,4% dos investimentos do monte bruto em créditos na 

primeira metade do Oitocentos, tendendo a cair após a Independência. Acreditamos que as 

operações de crédito estivessem em ascensão: a redução do percentual de créditos nos 

inventários não significa que o crédito estava em declínio; parece que o crédito, muito 

ligado às relações pessoais, tornava-se mais profissional, pois com o aumento da oferta de 

moedas após a Independência, os pequenos negócios puderam ser pagos no ato, reduzindo 

assim parte do crédito exigido pelas compras, além da melhoria das cobranças dos débitos 

registrada por Nazzari. 

Mascarenhas (op. cit., p.187) constatou que, na Bahia, no final do século XVIII e 

início do XIX, era fundamental o papel dos comerciantes no atendimento ao crédito da 

região, sendo que um dos comerciantes apresentou 84% dos bens em dívidas ativas. Dada a 

escassez da moeda, o crédito e a dívida tinham destacado papel social. "Quem tinha dívida 

tinha crédito e quem tinha crédito tinha dívida, ninguém seria verdadeiramente rico sem 

crédito e sem dívida [ ... ] Ter crédito na praça determinava prestígio social" (p.l96). Faria 

(op. cit. p. I 65) atribuiu ao sistema de crédito grande peso na explicação das oscilações das 

fortunas coloniais. O endividamento dos produtores rurais e o sistema de herança 

permitiriam a transferência das propriedades rurais para os comerciantes e usurários bem 

sucedidos. Em São Paulo destacava-se também o comerciante como agente do crédito. Este 

sistema de crédito local tornou-se indispensável para o . incremento das atividades 

econômicas, e não parece que ele próprio fosse responsável pelo fracasso de alguns 

indivíduos, como relataremos abaixo. Nos livros do 2° Tabelião de Notas da capital, as 

operações de compra e venda de imóveis ficavam em primeiro lugar, seguidas pelas 

operações de crédito. Algumas dessas operações hipotecavam os imóveis, e a maioria dos 

agentes era comerciante da cidade. Nos anos quarenta, essas operações se popularizaram: 

os registros indicam a expansão do comércio de imóveis e, em seguida, apresentam a 
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hipoteca do mesmo imóvel como garantia do empréstimo do mesmo valor, ou parte dele, 

com juros de 1% ao mês, ou seja, os rentistas faziam o papel de agentes financeiros para a 

compra da casa própria. Parece que a abertura da Caixa, filial do Banco do Brasil em São 

Paulo, não alterou a antiga dinâmica local do crédito. Affonso Taunay (1956) escreveu que 

a chegada da Caixa em 1819 não teria reduzido a confiança que os paulistanos tinham em 

depositar suas economias na casa do brigadeiro Luís Antônio. Os paulistanos desconfiavam 

das notas emitidas pelo Banco do Brasil. Com o regresso da corte portuguesa, houve uma 

corrida de saques àquela instituição. O sistema bancário inicial brasileiro revelou-se 

precário, por isto ele pouco afetou o antigo sistema pessoal de crédito. 

A tabela 29, das dívidas ativas, demonstra que entre 1800 e 1824, os 48 inventários 

que tiveram dívidas ativas possuíam o dobro de devedores que no período posterior, com o 

valor médio nas transações de 11:257$047. Após a Independência, o número de inventários 

com crédito aumentou para 54, mas o número de devedores diminuiu, e o valor médio da 

transação caiu para 8:075$286, apresentando uma redução de 28% no valor da transação 

em relação à primeira fase. A tabela 30 lista as cidades onde os paulistanos tinham 

transações de comércio e crédito. A capital ficava com 61% dos créditos, ltu com 14%, 

Campinas recebia 6%, Goiás e Porto Feliz ficavam com 3%, e várias localidades receberam 

mais de 1% do total dos créditos, Moji-Mirim, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santos. 

Os paulistanos forneciam crédito para uma vasta região com 67 localidades. 

A tabela 31 apresenta a listagem dos maiores credores da cidade. Na análise por 

valor, os maiores comerciantes da cidade do início do século XIX, o brigadeiro Luís 

Antônio e o brigadeiro Jordão apresentaram o maior valor aplicado em créditos. O 

Brigadeiro Luís Antônio apresentou 370 operações de crédito, o segundo maior número da 

amostra, sendo a maioria dessas operações de pequeno valor, e o inventário dessas dívidas 

ativas se parece com contas bancárias; ele possuía 77% das dívidas ativas da sua década de 

falecimento. Já o brigadeiro Jordão tinha apenas 43% das dívidas da década dos vinte. Os 

inventários dos anos trinta e quarenta não apresentaram o mesmo nível de créditos dos 

anteriores. Esses créditos não eram exclusivamente empréstimos em dinheiro; as contas dos 

inventários não esclarecem a origem da maioria desses créditos: alguns se referiam à venda 

de mercadorias ainda não pagas; outros, ao saldo de contas correntes entre negociantes; 

outros ainda às contas de sociedades, aluguéis ou prestação de algum serviço. Os falecidos 
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com mais de dez contos em dívidas ativas eram negociantes ou suas viúvas, excetuando o 

boticário João Antônio Rosa, classificado como liberal; suas dívidas ativas principais 

provinham das vendas de drogas da botica, vale dizer, da atividade comercial. Tendo como 

referência o porcentual dos bens aplicado em dívidas ativas, José Antônio Rodrigues 

destacou-se com 95% dos bens como empréstimos. Seu inventário indica que ele foi um 

negociante médio em fase de aposentadoria, e que seu maior devedor e testamenteiro era o 

negociante de grosso trato, coronel Francisco Antônio de Souza. Os outros devedores eram 

igualmente. destacados negociantes, os quais estariam trabalhando com o capital de 

Rodrigues, que talvez vivesse de juros. A seguir, aparece José Manoel Ferraz, com 91% em 

dívidas ativas; seu crédito correspondia a sua parte na herança do pai e continuava em 

litígio -sua riqueza resumia-se à legítima paterna. Francisco Pinto Ferraz com 91% e o 

irmão, Joaquim Januário Pinto Ferraz (79%), filhos do coronel Francisco Pinto Ferraz, 

foram ativos comerciantes e sócios do negociante de grosso trato Domingos Francisco de 

Araújo Rozo (FRAGOSO, op. cit.), do Rio de Janeiro. Grande parte de suas dívidas ativas e 

as passivas representadas pelas contas correntes dessa sociedade e das contas com o irmão 

Luiz Bernardo Pinto Ferraz. Francisco Pinto Ferraz fora casado com Domingas Francisca 

de Castro Rozo. Após o falecimento do marido, a viúva casou-se com o cunhado, Joaquim 

Januário Pinto Ferraz, isto é, haviam se unido interesses de duas famílias de negociantes. A 

seguir aparece Antônio José Cardoso com 85% em dívidas ativas. Este comerciante tinha 

créditos com 177 indivíduos, provavelmente eram vendas a crédito. Por outro lado, cinco 

créditos de seus fornecedores eram maiores que seu monte bruto, provocando assim a 

falência do espólio. Jacinta Cândida de Macedo e Carvalho era viúva do arrematante dos 

contratos públicos, Dr. Francisco José de Sampaio Peixoto, com 68% em créditos. Ele era 

sócio do sogro nos contratos, o brigadeiro José Vaz de Carvalho. O brigadeiro não prestara 

contas dos negócios do contrato de Curitiba no seu inventário, nos anos vinte. A filha, a 

segunda maior credora, renunciou ao inventário do pai e pediu a falência do espólio, 

juntamente com o senador Vergueiro. 

As dívidas passivas sempre foram bem menores que as ativas, exceto nos anos 

trinta, quando as dívidas ativas caíram para 9,3% e as passivas mantiveram-se em 7,9%. 

Nos anos quarenta, a proporção entre dívidas ativas e passivas ficou mais próxima, com 

23% e 16%, respectivamente. Nas três primeiras décadas, a diferença entre as dívidas era 
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grande. Por exemplo, entre 1810 e 1819, os créditos representaram 30% contra 4% das 

dívidas a serem descontadas dos montes brutos. Alguns inventários encerraram com 

desistências dos herdeiros e posterior falência do espólio, porque as dívidas passivas eram 

maiores que os ativos, por exemplo, João José Moreira, em 1802; Clemente José G. 

Camponês e Vicente José Pais, em 1804; Alberto O. Quintana, em 1806; Lourenço de 

Cerqueira César, em 1809; José dos Santos Oliveira, em 1813; brigadeiro José Vaz de 

Carvalho, em 1825; Antônio José Cardoso, em 1842. 

A tabela 32 demonstra que o valor médio das dívidas passivas aumentou 163% após 

a Independência, mas o número dos empréstimos desse período se reduziu, representando 

apenas 40% do total dos empréstimos. Como os escravos tiveram uma valorização média 

de 107%, os animais 160% e os imóveis 198%, entre 1800 e 1850, e grande parte dos 

empréstimos serviam para a aquisição desses ativos, o aumento de 163% no valor médio 

das dívidas parece coerente com os aumentos desses produtos. Desse modo, não dá a 

impressão de indicar uma tendência de insolvência. Os paulistanos buscavam 

preferencialmente a rede de crédito na cidade, visto que 90% dos créditos eram locais, os 

outros 10% vinham de diversas praças: do Rio de Janeiro 6%, de Portugal perto de 2%, de 

Santos 0,5%, e de Sorocaba 0,3% (tabela 33). As dívidas com maior valor apareceram no 

inventário de Joaquim Mariano Galvão de Moura: eram oito débitos correspondendo a 

31,4% do seu espólio, seus maiores credores era o cunhado, o brigadeiro Jordão, e três 

negociantes de fazendas do Rio de Janeiro. A seguir, destacou-se o inventário do brigadeiro 

Luís Antônio, cujas compras da casa (residência e negócios) correspondiam a 1% de seu 

monte bruto; Bernardo Francisco de Azevedo tinha 16 dívidas correspondendo a 24% do 

seu monte bruto; o contador Manoel José Gomes tinha 41 credores, e seu passivo 

correspondia a 49% do valor dos ativos (tabela 34 ), suas dívidas eram de grandes compras 

de fazendas e de mulas, e os credores eram os mais importantes negociantes de fazendas 

por atacado da cidade, além do cofre dos órfãos e do Recolhimento de Santa Teresa. Esses 

dados apontam que, além do emprego público, ele tinha loja de venda a.retalhos e revendia 

mulas. 

Sete inventários apresentam dívidas maiores que o valor do monte bruto. O 

brigadeiro José Vaz de Carvalho acumulou uma dívida 247% maior que seu monte bruto. o 
inventário não esclarece o motivo dos prejuízos desse poderoso negociante de tropas e 
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arrematador de contratos; seu maior credor era o senador Vergueiro, com 14:570 contos de 

réis, e sua filha Jacinta, com uma dívida de 8:603 contos de réis, correspondente às contas 

do contrato de Curitiba, que o pai não acertara com o genro falecido. Os bens pessoais e os 

metais preciosos somavam 13,5% dos bens; a propriedade mais cara era o sítio de Cotia, 

local de invernada dos animais: um investimento produtivo. Parece que o negociante 

acumulou muitas dívidas perdidas e foi protelando a prestação de contas com os sócios, até 

que se tornou insolvente. O mesmo ocorreu com o comerciante de fazendas, Antônio José 

Cardoso: sua viúva desistiu do inventário, pois as dívidas eram maiores que o monte bruto; 

esse comerciante possuía, em bens pessoais, apenas 0,3%; a maior parte do espólio (85%) 

eram dívidas ativas, e seus maiores credores eram José Luís Cardoso, 6.947 contos de réis, 

e Antônio Ferreira e Companhia, com 2.696 contos de réis, os quais provavelmente eram 

atacadistas de fazendas. João José Moreira, comerciante de fazendas, tinha vários credores 

no Rio de Janeiro, destacando-se Manoel Caetano, com uma dívida de 4.023 contos de réis, 

e seu irmão, com 1.995 contos de réis; possuía apenas 0,3% de bens pessoais e jóias, 

dívidas ativas 66%, e bens profissionais 29%. José Vaz da Cunha tinha loja de secos e 

molhados, e seu maior credor era o negociante Joaquim José dos Santos. O empréstimo, 

após dez anos, estava em 2.408 contos de réis, ele possuía 32% em bens profissionais e 

13% em dívidas ativas; os imóveis, 23%, e os bens pessoais e jóias, 4,8% eram o 

indispensável; seu monte bruto apenas pagou as dívidas, não houve partilha. Vicente José 

Pais, José dos Santos e Clemente José Gomes Camponês eram funcionários públicos, e 

parece que suas dívidas foram contraídas para financiar pequenos negócios que não 

trouxeram o retorno esperado. Enfim, nenhum desses inventários sem partilha apresentou 

bens luxuosos, a riqueza estava investida em mercadorias e créditos a receber, as dívidas 

relacionavam-se diretamente aos negócios, e os saldos negativos parecem refletir o mau 

gerenciamento dos negócios. 

Na Paraíba do Sul, no século XVill, Faria (op. cit., p.188) relacionou as dívidas dos 

comerciantes. Dezoito pequenos comerciantes tinham 50% dos ativos comprometidos com 

as dívidas, sendo que as dívidas dos seis maiores comerciantes correspondiam a 13% dos 

seus bens e as dívidas dos doze usurários correspondiam a 12%. A maioria dos produtores 

rurais tinha dívidas passivas, variando de 18% para as menores rendas a 9% para as 

maiores, os grandes comerciantes e os usurários possuíam 66% e 64%, respectivamente, 
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das suas dívidas na praça do Rio de Janeiro, enquanto os pequenos comerciantes e os 

produtores rurais tinham dívidas no comércio local. Faria referenda a tese de Fragoso 

naquela região também, segundo a qual os comerciantes eram os detentores das maiores 

fortunas, o comércio e a usura eram o principal meio de acumulação e, apesar disso, os 

comerciantes tendiam a abandonar sua atividade principal para se dedicarem à agricultura 

pelo status. Não encontramos em São Paulo relação significativa de dívidas passivas com 

outras praças, ao contrário, o comércio paulista parece exercer importante papel como 

fornecedor de mercadorias e crédito para às novas regiões agrícolas. Não foram 

encontradas dívidas importantes de agricultores a favor de negociantes, até porque a 

maioria dos agricultores inventariados era também negociante. 

3.2.5. A participação das atividades profissionais na riqueza da cidade 

No primeiro capítulo apresentamos o quadro profissional da cidade com base nos 

vários mapas de população. Os dados desses mapas indicam-nos uma cidade mudando de 

vocação a cada década. Contudo, a tendência não parece lógica, sendo mais provável que as 

atividades terciárias fossem crescendo em detrimento, principalmente, das atividades 

primárias. Este fato pode ser verificado no artigo de Elizabeth D. Rabello (1986). Nesse 

estudo ela discriminou as informações dos maços de população pelas várias paróquias. 

Separando os dados das paróquias mais urbanizadas (Sé, Santa Efigênia e Brás), 

encontramos em 1804 5% dos chefes de fogo no setor primário, 49% no setor secundário e 

45% no setor 'terciário; em 1825, 6% dos chefes de fogo declarara-se no setor primário, 

37% no secundário e 55% deles no terciário. Kuznesof (op. cit.) também pesquisou os 

maços de população separando as paróquias em rurais e urbanas. Em 1802, as ocupações 

dos serviços, comerciais, rendas, transporte e liberais representavam 29%; em 1836, 

subiram para 59%, enquanto as ocupações extrativas permaneceram com 8% nas paróquias 

urbanas. Já nas paróquias rurais, as ocupações extrativas passaram de 56% para 49%, e as 

ocupações dos serviços, comerciais, rendas, transportes e liberais passaram de 3% para 

40% entre 1802 e 1836. Nos dois trabalhos, as ocupações do setor terciário tendiam a 

crescer, inclusive nos bairros rurais. 

As pesquisas sobre as atividades profissionais para a cidade de São Paulo, no 

Oitocentos, adotaram o esquema de Colin Clark, separando as várias atividades 
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profissionais em três setores, exceto o trabalho de Kuznesof, que preferiu separar as 

ocupações em treze categorias. Iraci dei Nero da Costa e Nelson H. Nozoe (1987) 

apresentaram uma alternativa para a classificação das atividades profissionais mais coerente 

com a sociedade colonial. Eles agruparam as atividades profissionais em catorze setores, 

com ramos e ocupações variáveis. Na tabela 35 utilizamos essa classificação: as várias 

ocupações encontradas foram reunidas em sete setores: da agricultura e manufatura rural, 

da administração, do artesanato, do comércio, das profissões liberais, do corpo militar e dos 

rentistas, e empregamos a categoria "outras" para os setores com poucos representantes, 

tais como a igreja, a mineração e os jornaleiros. 

Identificamos a atividade profissional de 141 inventários dos 146 da amostra. As 

viúvas aparecem com as atividades dos maridos. Nos casos em que os recenseamentos 

indicavam diferentes atividades, optamos pela primeira ocupação. Os negociantes eram em 

maior número: foram 81 (57%) negociantes ligados aos diversos ramos. Eles concentravam 

86% do valor total dos inventários e apresentaram monte bruto médio de 44:616 contos de 

réis. Os negociantes de fazendas do Rio de Janeiro, grandes e médios, correspondiam a 

18% do conjunto do setor, mas concentravam 52% do valor total dos ativos, com um monte 

médio de 84:438 contos de réis, o segundo maior da amostra. Onze negociantes (média de 

35:276 contos de réis) e doze comerciantes (média de 25:836 contos de réis) concentravam 

16% do valor total dos inventários; negociantes e comerciantes deviam ser ocupações 

sinônimas, haja vista que os valores dos ativos de ambos são próximos. Os três 

ex.portadores de açúcar tinham 8% do total dos montes brutos, com a mais alta média dos 

montes brutos: 117:262 contos de réis cada. Os trezes comerciantes de bestas somaram 5% 

do total dos montes brutos, ·com média de 17:873 contos de réis por inventário. Os 

, negociantes de escravos apresentaram média de 38:011 contos de réis; os que vendiam a 

retalhos, com lojas de secos e molhados, tinham média de 6.003 contos de réis; os lojistas 

de fazendas secas apresentaram média de 3:746 contos de réis; e a quitandeira parda, 3:124 

contos de réis. Por último, aparece o dono da venda de molhados com 1:146 contos de réis. 

O caixeiro era a profissão ligada ao comércio mais generalizada. Porém, só encontramos 

um inventário com essa profissão: era um caixeiro que afirmava ter comprado o negócio do 

falecido patrão, mas esse processo foi contestado e reavaliado, ficando com um monte 

bruto de apenas 1 :291 contos de réis. Faria encontrou um caixeiro que arrematara os bens 
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do ex-patrão. Segundo ela, esse caso ilustrou a possibilidade de o caixeiro tornar-se 

comerciante. Localizamos vários caixeiros cobrando salários atrasados dos patrões, mas 

nenhum arrematou as mercadorias em leilão. 

A seguir aparecem as profissões liberais com 7% dos inventários, valendo 3% do 

total dos montes brutos (média de 15:745 contos de réis); os boticários tinham o mais alto 

monte bruto médio do grupo (27:084 contos de réis), seguido dos advogados (24:061 

contos de réis). Os boticários ficavam numa situação transitória entre o setor liberal e o 

comercial: como as demais atividades liberais, eles necessitavam de formação 

especializada, mas seus ganhos vinham preferencialmente da venda de drogas e 

medicamentos. Todos os inventários apresentaram notas de despesas desses profissionais; 

os cirurgiões apresentaram monte médio de 5:861 contos de réis, bem abaixo dos 

boticários. Nessa época, havia a diferenciação entre médico e cirurgião, o médico era 

formado na universidade, no período colonial, em Coimbra, e exercia uma atividade 

teórica, dava pareceres sobre os males apresentados. Ao contrário, o cirurgião era um 

profissional prático, aplicava sangrias, amputava membros e fazia cirurgias. Ele podia ser 

um autodidata, que havia sido aprovado em exame aplicado por um médico credenciado 

(MAGALHÃES, 1919). Em São Paulo havia alguns cirurgiões, mas raros médicos. O 

mestre régio de teologia era padre. Ele apresentou um monte bruto de 1 0:41 O contos de 

réis. O músico tinha monte de 5:152 contos de réis e, por último, o matemático, geógrafo e 

agrônomo que viera para São Paulo para demarcar as terras entre Portugal e Espanha, 

comprovou um monte de 792 mil réis. Como exercia uma atividade com freqüentes 

deslocamentos, é possível que tivesse bens em outras localidades. 

Os rentistas tinham o terceiro maior monte bruto médio (11:015 contos de réis), 

sendo os arrematadores de contratos os mais ricos (16:108 contos de réis); no banco de 

dados aparece o arrematador de contratos, Dr. Francisco José de Sampaio Peixoto, duas 

. vezes, porque o juiz exigiu processo separado por esposa (ele não tinha feito o inventário da 

primeira esposa); conseqüentemente, ele aparece em duplicata ·em todas as tabelas. 

Somando-se os dois inventários (48:957 contos de réis), ele poderia ser considerado 

próximo do grupo dos muito ricos. Era corrente a afirmação que a arrematação dos 

contratos reais era a chave para as grandes fortunas. Para tanto, temos como referência o 

estudo de caso do barão de Iguape, analisado por Petrone (op. cit.). Entretanto, dois casos 
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de arrematadores de contratos falidos foram encontrados: o brigadeiro José Vaz de 

Carvalho, sócio do genro nos contratos de Curitiba, e Alberto de Oliveira Quintana, 

também sócio nos contratos de dízimos de Parnaíba e com pendências judiciais com os 

antigos sócios. Por conseguinte, concluímos que os contratos reais podiam ser bons 

negócios, desde que com uma sociedade de confiança mútua e um sistema eficiente de 

cobrança. 

O setor administrativo era um dos mais heterogêneos. O ouvidor possuía mais de 

74% da riqueza do grupo (61:539 contos de réis), e os demais tinham montes abaixo ou 

pouco mais que um conto de réis, um empregado público apresentou monte bruto de 6 .490 

contos de réis, dois contadores 4:853 contos de réis cada, três escrivães 1:340 contos de réis 

cada, o ajudante 630 mil rei, e o avaliador 234 mil réis. Dos nove profissionais do setor 

administrativo, três deles apareceram na lista dos mais endividados, e por isto a família 

desistiu da herança. Além desses, o avaliador Vicente Luís Brito apresentou um monte 

bruto tão insignificante que os filhos mais velhos desistiram da legítima para não deixar a 

viúva sem moradia. Os inventários indicam que os empregados públicos com alguma 

riqueza acumulada exerciam também alguma atividade comercial. O mesmo acontecia com 

os militares, que apresentaram monte médio de 4:571 contos de réis. 

O grupo dos criadores e agricultores apresentou riqueza mais equilibrada. O valor 

médio dos inventários (9:231 contos de réis) é muito próximo do setor administrativo. O 

maior monte bmto foi da viúva Gertrudes Teresa Gonçalves (15:007 contos de réis). Ela 

declarou a agricultura e a criação como sua atividade principal no censo, mas o marido fora 

negociante de fazendas do Rio de Janeiro. Os cinco agricultores mais bem sucedidos eram 

também fabricantes: eles apresentaram um monte médio de 11:217 contos de réis. O casal 

Francisco Antônio Baruel era produtor de alimentos, criador, fabricante de farinha, de 

telhas, e talvez revendesse fazendas secas; em sua casa do centro ficavam alguns filhos; o 

capitão João Franco da Rocha era produtor de alimentos, criador, tinha tenda de ferreiro e 

estoques e ferramentas para fabricação de tecidos e rendas no sítio; Bento Dias Vieira tinha 

tenda de ferreiro na chácara, com grande produção de ferramentas agrícolas, e no sítio 

criava animais de transporte; José Alves Siqueira produzia alimentos em Santana, tinha 

tenda de ferreiro no Brás e fabricava telhas no Tatuapé. Esses exemplos de agricultores, 

alguns localizados aleatoriamente para completar a amostra, sugerem que as atividades do 
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ramo das manufaturas, artes mecânicas e ofícios, por questões de espaço, podiam localizar

se preferencialmente no subúrbio e, outra novidade, os agricultores de alimentos podiam 

estar investindo nesse setor, sobretudo após a extinção das antigas corporações de ofício. O 

agricultor de alimento, sem atividade complementar, possuía monte bruto médio menor, de 

7:548 contos de réis. Por último, o criador Manoel Ferraz, ao falecer, não apresentou 

qualquer riqueza acumulada, possuía um pedaço de terra da legítima do pai, ainda, em 

litígio (1 :942 contos de réis). 

Os artesãos registraram o menor monte bruto médio do conjunto (4:252 contos de 

réis)- o maior monte era do ferreiro (8:881 contos de réis). Já comentamos que a tenda de 

ferreiro era um bom investimento para os agricultores do subúrbio. O alfaiate apresentou 

um monte de 3:308 contos de réis; e, por último, o monte de 567 mil réis da esposa de 

marceneiro, Maria Amália de D'Eiboux. Ela recebera 400 mil réis de dote e, após mais de 

quinze anos, poucos bens haviam aumentado a riqueza do casal. Os antigos mapas da 

população da cidade indicam que as atividades artesanais foram decrescendo em relação às 

demais. No entender de Kuznesof (op. cit., p.lt O) os profissionais dessas áreas tendiam a 

migrar para as novas fronteiras agrícolas, mas não se estudou ainda a possibilidade dessa 

atividade estar sendo desenvolvida como atividade complementar não declarada em censos, 

nos sítios dos subúrbios. 

Os dois clérigos da amostra foram aproveitados porque tinham herdeiros -

coincidentemente eles eram representantes do clero abastado - e seus montes brutos 

médios, 22:926 contos de réis, eram equivalentes aos dos advogados. Os três mineradores 

apresentaram um monte médio de 9:365 contos de réis, dois inventários eram do casal 

Francisco Leandro de Toledo Rendon e outro de Maria Leite Lombria, viúva de minerador. 

Os três processos são dos primeiros anos do século XIX. Eles eram proprietários de antigas 

minas da região de Parnaíba. Os dois falecidos que declararam viver de jornais - parece 

que viviam dos jornais dos escravos- apresentaram um monte médio de 543 mil réis. 

O levantamento da riqueza por setor e ocupações econômicas identificou a atividade 

comercial com a maior média de monte bruto, destacando-se os exportadores de açúcar, a 

viúva do coronel Francisco Antônio de Souza, Isabel Inácia da Conceição Souza e o casal 

Francisco Pinto Ferraz. Esses dois negociantes haviam declarado essa atividade no censo, 

entretanto os montes brutos mais ricos foram dos que se declararam negociantes de 
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fazendas, o brigadeiro Luís Antônio e o brigadeiro Manoel Rodrigues Jordão. O brigadeiro 

Luís Antônio foi o maior exportador de açúcar de São Paulo do início do Oitocentos, mas 

sempre se declarou no recenseamento primeiramente negociante de fazendas, e o 

Brigadeiro Manoel Rodrigues Jordão parece que teve lucros com os negócios de fazendas 

secas, mas seu inventário é de típico produtor e exportador de açúcar. Foram mantidas as 

primeiras ocupações declaradas no censo, todavia em alguns casos não pareceu serem as 

mais importantes. Vários exemplos têm revelado que as informações dos antigos 

recenseamentos são informações úteis desde que associadas a outros dados. 

3.2.6. A participação dos estrangeiros na riqueza da cidade 

Os historiadores têm dado destaque ao papel dos comerciantes portugueses nos 

negócios coloniais7
• A historiografia do Rio de Janeiro, inclusive, identificou o cargo de 

caixeiro como exclusivo para jovens portugueses. Contudo, a historiografia paulista 

explorou menos essa questão. Decidimos, então, investigar qual seria a participação dos 

portugueses na economia paulistana do Oitocentos e concluímos que eles tiveram destacado 

papel no comércio local (tabela 36). 

Comparamos os dados dos estudos demográficos da capital com os dados da nossa 

amostra de inventários. A tese de demografia (MARCÍLIO, 1974a, p.172) não pesquisou as 

informações sobre a origem dos moradores. Entretanto, indicou que 9,6% dos noivos 

casados na paróquia da Sé, entre 1730 e 1809, eram portugueses. Kuznesof (op. cit., p.65) 

computou os dados das listas nominativas de 1802. Nessa lista, as pessoas livres da cidade 

tinham a seguinte origem: 81,7% eram da capital, 11,8% eram da Capitania de São Paulo, 

4,2% eram de outras capitanias, e somente 1,9% eram portugueses. Os portugueses chefes 

de fogo eram 7,5%, percentual bem mais próximo da lista dos noivos de Marcílio. 

7 Ver os autores aqui citados que trabalharam inventários: Fragoso, Faria, Mattoso e Mascarenhas. Há ainda o 
trabalho carioca de: Lenira Menezes Martinho e Riva GORENSTEIN. Negociantes e caixeiros na sociedade 
da independência. RJ: Pref. R. Janeiro, 1993. Para São Paulo: William Puntschart. Negócios e negociantes 
paulistas: 1808-1822. SP, 1998. Tese (doutorado) FFLCH-USP; RABELLO, Elizabeth Darwiche. Os 
comerciantes na sociedade paulistana na primeira metade do século XIX. Assis, 1988. Tese (livre-docência) 
UNESP, e a brasilianista Elizabeth Anne Kuznesof. The role of the merchants in the economic development 
of São Paulo 1765-1850. Hispanic American Historical Review, n.60, v.4, p.571-592, 1980. 
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Encontramos 127 locais de nascimento dos falecidos da amostra de inventários. Todos os 

falecidos nascidos nas freguesias da Sé, Santa Efigênia, Brás e nos bairros rurais foram 

classificados no campo "São Paulo": os nascidos nas outras vilas foram classificados no 

campo "Província de São Paulo"; os nascidos nas outras capitanias ficaram no campo 

"Brasileiro"; os nascidos nas vilas portuguesas ficaram no campo "Portugal", e os 

originários de outros países ficaram no campo "Estrangeiro". No primeiro período, o maior 

grupo de inventários era de portugueses (37% ). Essa disparidade indica que a abertura de 

inventários estava muito ligada à atividade comercial, e a morte era o momento do balanço 

dos negócios, quando se pagavam dívidas antigas e dividia-se o patrimônio. Dos trinta e 

sete inventários de portugueses, vinte e oito estavam ligados ao comércio e chegaram a 

controlar 81% da riqueza antes da Independência. A seguir, vinham os paulistanos com 

35% dos inventários e 9% dos montes brutos. Os originários das outras capitanias 

representavam 13% com 2% dos montes brutos, e os inventariados nascidos na capitania 

eram 11% e tinham 5% dos montes brutos. Após a Independência, a economia abrasileirou

se, pois mais da metade dos inventários era de paulistanos e representava mais da metade 

da renda. Os inventários de portugueses caíram para 22%, representando apenas 12% da 

riqueza. Em contrapartida, os paulistas continuaram com 11%, mas ficaram com 25% da 

riqueza, e os inventários dos brasileiros caíram para 7%, constituindo 6% da riqueza. A 

participação dos outros estrangeiros foi sempre insignificante. No primeiro período, os 

maiores montes médios foram dos portugueses, seguidos dos paulistas e, no segundo 

período, a maior riqueza média foi dos paulistas e paulistanos. 

Além disso, procuramos verificar se os portugueses da capital tendiam a retomar o 

capital acumulado na cidade para suas vilas de origem. No entanto, constatamos que esse 

procedimento não foi generalizado. Por exemplo, o negociante Francisco Antônio de Souza 

voltou a Portugal com a família. A transferência de fortunas desse nível para Portugal 

poderia alterar o equilíbrio dos negócios na capitania, mas verificamos que a maior parte 

dos recursos do negociante, os engenhos, continuaram funcionando sob a supervisão de seu 

filho. Anos depois a viúva, a paulistana Isabel Inácia da Conceição Souza, voltou à capital 

em situação inversa: entre seus bens constavam vários créditos e quintas portuguesas. 

Muitos portugueses faleceram deixando legítimas para herdeiros portugueses, e ao mesmo 

tempo muitos comerciantes portugueses e paulistanos tinham para receber créditos que 
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eram heranças em Portugal. A neta de Isabel Inácia, Maria Catarina Costa Pinto, casada 

com o Dr. Antônio da Silva Prado, foi herdeira universal do tio em Portugal, o visconde de 

Villaverde. O filho, Francisco Inácio de Souza foi herdeiro universal, em Portugal, do tio 

Manoel Caetano de Souza. No geral, parece que a troca de heranças entre portugueses e 

paulistanos era equilibrada. 

3.2.7. Comparação dos montes brutos das farm1ias de inventários 

Faria, Marcondes e Dora I. P. Costa (1992) utilizaram os inventários em seqüência 

para identificar a progressão da riqueza. Faria utilizou os inventários das gerações seguintes 

para escrever o capítulo: Pai tavemeiro, filho barão e neto mendicante. Ela descreve um 

círculo vicioso, em que uns poucos faziam fortuna, enquanto as gerações seguintes a iam 

dispersando. Marcondes testa a hipótese do ciclo de vida dos inventariados, relacionando a 

idade do indivíduo com o aumento do plantei de escravos. Costa descreve a vila de São 

Carlos se tornando cidade, com a geração seguinte mais rica que a anterior. 

Na composição da amostra de inventários procuramos localizar os inventários dos 

cônjuges para identificar o enriquecimento por famílias. Para este trabalho, foram utilizados 

os 165 inventários de 1800 a 1870 (tabela 37). Dezesseis casais com inventários foram 

localizados. O inventário de Manoel Ferraz de Araújo, casado com duas inventariadas, foi 

descartado da amostra, porque ele se casara com contrato de arras8
• As duas esposas 

receberam legados, mas não foram meeiras. Onze mulheres e quatro homens faleceram em 

média quinze anos após seus cônjuges9
. A viúva Genebra de Barros Leite, Antônio José 

Dias Coelho, João de Almeida e Cunha e o Dr. Francisco José de Sampaio Peixoto haviam 

casado outra vez. Comparamos então a porcentagem do monte bruto do primeiro cônjuge 

falecido com o monte bruto do cônjuge falecido por último. Pretendíamos identificar até 

que ponto o falecimento de um dos cônjuges desorganizava as finanças da família após o 

inventário. As esposas tornavam-se cabeça da casa, logo, era de se esperar que houvesse 

s A pesquisa de Faria (op. cit.) não encontrou nenhum casamento com separação de bens. Em São Paulo, ao 
contrário, encontramos quatro casamentos com contratos de arras e um casamento com separação de bens, 
dando direito à esposa de herdar apenas como usofruto. 
9 Maria Beatriz N. Silva (1984) escreveu sobre a busca da igualdade de condições nos casamentos, entretanto 
89% dos maridos seriam mais velhos que as mulheres, 7% das mulheres mais velhas que seus maridos, e 
somente 3% dos casamentos eram iguais no recenseamento de 1765. Encontrou-se a mesma situação desigual 
nos casamentos do Oitocentos. 
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redução na riqueza da família. De um lado, havia a falta de experiência comercial das 

mulheres e de outro, a divisão dos bens para pagamento da legítima dos filhos maiores. 

Entretanto, encontramos uma situação favorável para os viúvos - os montes brutos dos 

viúvos aproximavam-se da meia recebida pelo casal. Por exemplo, o patrimônio do alferes 

Francisco Antônio Baruel crescera 110% após 24 anos. Gertrudes Maria do Nascimento, 

após 23 anos, teve um inventário I 07% maior que o de seu marido. O Dr. Francisco José de 

Sampaio teve dois inventários - a primeira esposa falecera sete anos antes, e seu segundo 

monte bruto foi 39% maior que o primeiro. Ana Francisca da Anunciação Alvarenga, em 

27 anos, conseguiu um monte bruto 17% maior que o apresentado pelo marido. Gertrudes 

Maria Rosa Gonçalves faleceu três anos depois que o marido, e seu monte-mor foi 25% 

maior. Estes dados esclarecem duas questões: as viúvas conseguiam manter as finanças da 

casa tão bem quanto os maridos, e a cidade manteve uma vida econômica ativa, 

possibilitando a reprodução da riqueza mesmo após a morte do chefe da casa. 

Algumas viúvas não conseguiram manter o mesmo nível de riqueza da época do 

marido. Este foi o caso de Antônia Benedita da Mota FeiTagut que, após vinte anos, teve 

seu monte bruto representado por 30% da riqueza do marido; o mesmo teria ocorrido com 

Genebra de BaiTos Leite, cujo monte bruto representou 39% do monte bruto do marido, o 

que não aconteceu de fato, pois seu segundo marido, o Dr. José da Costa Carvalho, não 

relacionara os bens da segunda parte do inventário (as dívidas ativas e os créditos diversos); 

além disso, no primeiro inventário houve duas sobrepartilhas, e na última dividiram-se os 

lucros diversos exclusivos dos filhos. Felizarda da Cruz também apresentou monte bruto 

coiTespondente a 52% da riqueza do marido. Não computamos aqui o processo do casal 

brigadeiro Manoel Rodrigues Jordão, de 1828, pois não foi localizada a partilha do 

processo de Gertrudes Galvão de Oliveira Lacerda, falecida em 1848. Gertrudes casara com 

contrato de an·as, conseqüentemente receberia apenas seis contos de réis como legado, mas 

com o falecimento da filha herdou também 62:314 contos de réis. Quando ela faleceu, 

apresentou um monte bruto de 293:476 contos de réis, somente 8% menor que o monte 

bruto do marido 10
• Excluindo-se o casal Genebra e Luís Antonio de Souza, os viúvos 

apresentaram em média monte-mor 6% maior que o primeiro cônjuge. 

lO 0 monte bruto de Gertrudes Galvão foi apresentado na tese de Mello (1990). 
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Repetimos o mesmo procedimento para os inventários dos filhos. Localizamos vinte 

filhos com inventário entre 1800 e 1870 (tabela 38). Doze homens e oito mulheres, em 

média faleceram vinte anos após os pais, com média de idade de cinqüenta e três anos. 

Cinco deles faleceram antes dos pais. Acrescentamos um neto e um genro casado com duas 

irmãs. Eram dezoito pais, dez mulheres e oito homens. Os pais faleceram em média com 

sessenta e seis anos. Dois irmãos aparecem nas listas de pai e filho. Três filhos tinham 

ambos os pais inventariados e sete deles eram irmãos. Com essa amostra pretendemos testar 

quanto era o valor do monte bruto dos filhos em relação ao monte bruto dos pais, ou seja, 

qual o grau de acumulação da riqueza da geração seguinte e a relevância do número de 

filhos na distribuição da riqueza. 

Os pais apresentaram média de 73:291 contos de réis nos montes brutos, isto é, 

maior que os 55:002 contos de réis dos filhos, no entanto, as legítimas não apresentaram a 

mesma proporção: os filhos estavam distribuindo uma legítima média de 14:651 contos de 

réis para três filhos, todavia os pais tinham distribuído 12:858 contos de réis para seis 

filhos, ou melhor, a tendência era reduzir o número de filhos para partilhar os bens. Além 

da redução do número de filhos, a segunda e terceira gerações em geral morriam com 

menor idade que seus pais, e isto deve ter influenciado no montante da riqueza acumulada. 

Nesta lista dos filhos não teve destaque outro grande negociante com o papel 

desempenhado pelo brigadeiro Luís Antônio nos primeiros anos, contudo, na lista de 

inventariados de Mello (op. cit.) encontra-se o barão de Itapetininga, falecido em 1877, 

com 7.011:724 contos de réis, filho do coronel Joaquim José dos Santos, falecido em 1828, 

e que deixou a cada um dos sete herdeiros 7:634 contos de réis; o filho do brigadeiro Luís 

Antônio, Luís Antônio de Souza Barros com 1.086:435 contos de réis; a esposa de Antônio 

Augusto Monteiro de BruTos com 6.107:489 contos de réis, ele era filho do Dr. Rodrigo 

Antônio Monteiro de Barros, que distribuiu 4:438 contos de réis de legítima, para sete 

filhos; o Dr. Francisco de Aguiar Barros, falecido em 1890, com 2.289:151 contos de réis, 

casado com a prima, Maria Angélica de Souza Queiroz, filha do barão de Souza Queiroz, 

neta do brigadeiro Luís Antônio e Fernão de Souza Queiroz com 1.185:922 contos de réis, 

filho de Vicente Souza Queiroz, também neto do brigadeiro. É, portanto, na geração dos 

comerciantes da cidade, do fim do século XVIII e começo do XIX, que encontramos a 

origem dos cabedais dos grandes investidores estudados por Mello. 
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A seguir detalhamos os casos. A maior legítima distribuída na primeira metade do 

Oitocentos foi em 1831: Francisco Inácio de Souza, morto aos 42 anos, deixou para cada 

um dos três filhos 80:396 contos de réis, ele também aparece na lista de filho. Sua mãe, 

Isabel Inácia, faleceu em 1845, deixando 29:663 contos de réis de legítima aos três filhos; a 

irmã, Maria Inocência de Souza Queiroz, distribuiu 88:394 contos réis para as duas filhas, 

mas isto em 1868; Ana Maria Souza Queiroz faleceu na mesma época, deixando 27:543 

contos de réis de legítima para os dois filhos; Ana Eufrosina Jordão, em 1866, deixou 

40: 157 contos de réis para cada um dos nove filhos; ela e os quatro irmãos haviam recebido 

pelo falecimento do Brigadeiro Jordão, em 1828, 62:314 contos de réis. As maiores 

legítimas que os filhos distribuíram em relação ao recebido dos pais foram de Antônio 

Pereira Mendes 14:253 contos de réis, que havia recebido 2:074 contos de réis, em 1806; 

Felizarda da Cruz, em 1870, distribuiu 1:273 contos de réis aos dez filhos; havia recebido 

563 mil réis de Gertrudes Maria do Nascimento em 1832; em 1826, o tenente José Santana 

Lustosa distribuiu 551 mil réis aos três filhos, e recebera um ano antes 34 mil réis da mãe; 

Francisco Alves Alvim, em 1844, deixou I :044 contos de réis para cada um dos três filhos; 

havia recebido 165 mil réis dentre onze herdeiros, em 1828. O capitão-mor Joaquim Lopes 

Guimarães faleceu em 1860, conforme os recenseamentos, com cem anos, e deixou para 

cada um dos três filhos 11 :866 contos de réis; ele fora casado com duas filhas de Francisco 

Pinto Ferraz, e cada uma havia recebido 5:977 contos de réis do pai. O Dr. Pedro Taques de 

Almeida Alvim, neto de Manoel Alves Alvim, faleceu em 1870 deixando 6:278 contos para 

o único filho. Em todos estes exemplos, a grandeza da legítima deveu-se principalmente à 

redução do número de filhos, e as menores fortunas apresentavam melhores condições de 

recompor a riqueza do que as maiores, refletindo que o índice de concentração da riqueza 

tendia a cair em meados do Oitocentos. Encontramos também partes do inventário da filha 

demente do brigadeiro Luís Antônio, Maria Inocência de Souza, falecida em 1861. Ela 

recebera, em 1819, 75:600 contos de réis de legítima paterna, e em 1838, 40:206 de 

legítima materna, totalizando 115:806 contos de réis. Seu inventário distribuiu 184:507 

contos de réis de legítima para cada um dos cinco irmãos. Seus bens foram sempre 

administrados pelo tutor e empregados e, mesmo assim, eles cresceram mais de 19 contos 
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ao ano.
11 

Enfim, os filhos que receberam propriedades agrícolas de exportação, e 

mantiveram os investimentos conservadores, tinham condições de recompor a riqueza do 

pai. 

Computamos também os filhos que distribuíram legítimas menores daquelas 

recebidas dos pais. O negociante Francisco Ferreira Garcia, que faleceu em 1868, 

acumulara uma fortuna de destaque, mas a partilha entre onze herdeiros resultou numa 

legítima de 8:661 contos de réis. Seu filho, Francisco Garcia Ferreira Júnior, seis anos antes 
' 

havia distribuído apenas 763 mil réis para os dois filhos, esta foi a menor legítima da 

amostra que um filho apresentou em relação à legítima paterna, que aliás não a tinha 

recebido. Escolástica Joaquina do Monte Carmo recebeu, em 1818, de Mariana do Monte 

Carmo, 867 mil réis, e em 1842, de Francisco A. Baruel, 1:758 contos de réis. Ela teve 

quatro filhos, bem menos que os pais, e distribuiu apenas 484 mil réis um ano depois. José 

Manoel Ferraz, em 1824, deixou para os três filhos naturais 597 mil réis, enquanto seu pai, 

em 1821, deixara para sete filhos 835 mil réis. Consta também da lista Genebra Miquelina 

de Souza, falecida em 1855, que havia recebido legítima paterna e avoenga, a maior 

legítima fora do pai, Francisco Inácio de Souza, citado acima. Porém, ela deixou para a 

filha única 31 :934 contos de réis, ou seja, menos da metade do que havia recebido do pai. 

Todos estes são exemplos típicos de mau gerenciamento dos bens recebidos, sendo que o 

caso de Genebra Miquelina, conforme o cons. Albino José B. de Oliveira (1943), teria 

havido também esbanjamento, como nos exemplos das famílias enobrecidas que constam 

do trabalho de Faria (op. cit.). 

Estes exemplos demonstram que, em geral, os viúvos (e viúvas) tendiam a manter, 

ou mesmo a aumentar, após quinze anos, o valor do monte bruto do casal. O estudo da 

geração seguinte mostrou que a maioria não mantinha o monte bruto dos pais, porém eles 

reduziram o número de filhos, conseguindo assim transmitir legítimas maiores do que 

aquelas recebidas. Além disso, muitos dos grandes investidores da amostra de Mello (op. 

cit.) eram filhos dos negociantes da primeira parte do Oitocentos, significando que a 

11 
O inventário de Maria Inocência de Souza está anexado ao da prima do mesmo nome. O senador Francisco 

Antônio de Souza Queiroz foi inventariante dos dois inventários. O anexo compõe-se de 58 páginas, 
descrevendo a tutoria do senador de 1832 a 1856. Perdeu-se a avaliação dos bens e o ato da partilha, mas 
existe a relação dos bens recebidos pelos herdeiros. Como cada herdeiro recebeu 184:507, concluímos que o 
monte líquido era 922:535 contos de réis, um pouco maior do que fora o monte líquido do pai. 
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riqueza dos moradores da cidade havia financiado a expansão açucareira e cafeeira das 

novas fronteiras agrícolas e havia retornado para financiar os novos investimentos urbanos. 

3.2.8. A evolução da riqueza dos moradores da cidade através dos censos 

Nos Estados onde restaram recenseamentos antigos (São Paulo, Paraná e Minas 

Gerais), os historiadores vêm analisando a evolução da riqueza da cidade através do 

aumento do número de escravos. Marcondes (op. cit.) escreveu o capítulo 4 do doutorado, 

A acumulação de cativos, a partir do número de escravos indicados no recenseamento de 

Lorena de 1829. Agmpou, então, os proprietários de escravos em cinco faixas etárias e 

comparou a média de escravos do recenseamento com a média indicada nos inventários. 

Ele concluiu que os indivíduos das faixas etárias mais jovens, em 1829, tinham apresentado 

maior crescimento que a média dos seus cativos nos inventários. Propôs-se então a estudar 

suas variáveis. Os estudos de Iraci dei Nero da Costa e Nelson H. Nozoe (1989), José 

Flávio Motta ( 1991) e Motta e Nozoe ( 1994) já haviam testado essa metodologia, usando as 

listas nominativas de diferentes localidades paulistas na época da implantação da 

cafei cu I tu r a. 

A partir da amostra de inventários, comparamos o número de escravos listados nos 

fogos dos moradores da capital presentes nos recenseamentos, com o número de escravos 

apresentados nos inventários (tabela 39). Este procedimento revelou-se mais trabalhoso na 

capital que nas cidades pequenas, pois o grande número de habitantes, de paróquias e 

companhias de ordenanças torna mais difícil encontrar um morador da capital. Esses 

moradores tinham atividades variadas, podiam mudar-se de paróquia, de cidade e, ane>s 

depois, retornar. Além disso, muitos moradores da capital tinham propriedades agrícolas ou 

lojas em outras localidades, conseqüentemente o número de escravos do fogo da capital 

pouco representava em relação aos escravos alocados em outros lugares. Após est~s 

ponderações, apresentamos o resultado da pesquisa, visando a estabelecer um sistema de 

medidas mais adequado às populações urbanas e que possa fornecer subsídios para novos 

estudos. 

Para este estudo, procuramos os nomes dos inventariados nas várias listas 

nominativas da capital. As listas com maior número desses indivíduos foram as de 1798 e 

1802, com aproximadamente 39 casos; as de 1783, 1795, 1814, 1822, 1829 e 1836 tinham 
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em média 15 nomes; nas listas nominativas de 1781, 1804, 1805, 1806, 1809, 18 I 2, 1813, 

1815, 1816, 1818, 1819, 1823, 1825, 1827, 1828, 1831, 1834, 1835, 1837 e 1843 

localizamos indivíduos isolados. Comprroos então o número de escravos citados nessas 

listas com o número de escravos declarados pelos inventariantes, visando a averiguar a 

progressão dessa representação da riqueza. A pesquisa havia registrado várias listas, por 

isso convencionamos utilizar a primeira lista nominativa, onde o falecido aparecera, para 

fins de cotejo. Além disso, muitos eram proprietários de escravos na cidade e nas fazendas. 

Listamos, pois, primeiramente os inventariados que tinham somente escravos urbanos, e a 

seguir comparamos a lista dos proprietários de escravos urbanos e rurais. As listas 

nominativas só relacionavam os escravos ligados ao fogo daquela paróquia, portanto, 

fizemos a comparação apenas dos escravos identificados nos inventários como urbanos, não 

pesquisando as listas nominativas das outras vilas paulistas. 

Foram cinqüenta e sete inventariados citados nos censos com escravos somente 

urbanos. Entre eles, 20 inventariados tinham o número de escravos reduzido na época do 

falecimento, mas o balanço geral deu saldo positivo: os falecidos, em média, tiveram 

aumento de 13% na quantidade de escravos, decorridos aproximadamente 14 anos, 

demonstrando assim que houve uma melhoria na renda da população que vivia 

exclusivamente das atividades urbanas. 

Detalhando os processos com maior saldo negativo (por redução do número de 

escravos da época da entrevista do recenseamento em relação à declaração do inventário), 

percebemos que isso não refletia necessariamente problemas econômicos do casal. Por 

exemplo, Maria Leite Lombria teria perdido 18 escravos entre o recenseamento de 1795 e o 

inventário de 1802. Entretanto- isso não é correto, seu inventário foi iniciado p~Io viúvo, 

Antônio Vaz Pinto Ribeiro, mas o processo não transcorreu regularmente e o inventariante 

acabou preso por declarações falsas para o juiz. Esse viúvo tinha 47 escravos que não foram 

avaliados, pois o inventário da avó continuava em litígio. Embargado estava também o 

inventário do irmão, Francisco Baruel, falecido sem herdeiros forçados. Além disso, havia 

0 processo de separação do casal: por vinte anos os dois tentavam desviar seus bens, 

conseqüentemente, os bens do inventário representavam apenas uma parte da riqueza do 

casal. o inventário de Francisca Maria Xavier de Matos, de 1800, apontou também menos 

sete escravos em relação ao número do recenseamento de 1781. Este é outro processo 
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subavaliado: o inventariante e herdeiro (seu afilhado), o reverendo Joaquim Antônio 

Fernandes Saldanha, foi advertido pelo juiz por omitir bens, além disso, a viúva não teria 

feito o inventário dos dois maridos falecidos, prejudicando assim os herdeiros dos maridos. 

Por fim, um oficial de justiça seqüestrou alguns bens da herança para os pagamentos dos 

cofres públicos e dos demais herdeiros. Maria Perpétua da Luz, casada com o negociante de 

tropas, capitão José Maria da Cruz Almada, tinha menos cinco escravos em 1804 que os 

apresentados em 1798, mas nada indicou que seus negócios não estivessem bem. Ao 

contrário, o capitão era o afortunado administrador do Dr. José Joaquim de Oliveira 

Cardoso, herdeiro do negociante de fazendas secas, Manoel de Oliveira Cardoso. O Dr. 

Oliveira Cardoso era membro do Judiciário, fora transferido para Minas Gerais e depois 

para São Tomé e Príncipe, lá falecendo em 1813. Até 1817, quando o juiz seqüestrou os 

bens, o capitão administrara a herança avaliada em mais de 14 contos de réis, incluindo 15 

escravos, tendo assim à sua disposição, durante anos, capital e trabalho sem nenhum ônus. 

Estes exemplos sugerem que os inventariados estavam em situação mais favorável do que 

as contas mostravam. 

Em seguida, listamos os nomes dos inventariados com escravos urbanos e rurais. 

Eram 18 inventariados com escravos rurais e urbanos, todos com grandes posses. Seis deles 

apresentaram saldos negativos. Antônio Rodrigues Jordão teria perdido 9 escravos, o Dr. 

Francisco Leandro perdera 8, Genebra de Barros Leite e o coronel Manoel Fernandes de 

Andrade teriam perdido 7. Porém, nenhum desses falecidos apresentou problemas 

financeiros. Acreditamos que essa redução dos escravos foi motivada por algum novo 

arranjo doméstico. Os grandes b~neficiados com novos escravos eram os comerciantes de 

grosso trato, coronel Joaquim José dos Santos e Manoel Rodrigues Jordão. Esse grupo teve 

aumento de 67% no seu plantei de escravos domésticos. 

Comparando o plantei de escravos dos proprietários com atividades exclusivamente 

urbanas com os proprietários de escravos urbanos e rurais, concluímos que os últimos 

tendiam a aumentar mais o número de escravos urbanos. 
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3.2.9. As disposições testamentárias 

Este item do estudo tem por objetivo apresentar o percentual das disposições 

testamentárias no processo de inventário, indicar as tendências de mudanças do 

comportamento do paulistano em relação à distribuição dos bens pelo falecimento, e 

quantificar a parte dos bens destinada à questão da alma, às recompensas dos amigos e 

escravos e à proteção de alguns filhos. Enfim, investigar a participação dos testamentos na 

dispersão dos bens pelo falecimento na primeira metade do XIX. 

Agrupamos as diversas disposições testamentárias em dez categorias. No item 

alforria, computamos o preço do escravo na avaliação; agrupamos as doações para os 

pobres em esmolas; as doações e esmolas para missas ficaram no campo missas; os legados 

foram discriminados em seis grupos: cônjuge, filhas, filhos, parentes (netos, pais, irmãos e 

sobrinhos), legados outros (amigos, compadres, vizinhos e órfãos) e legados pios 

(irmandades e imagens). Os pagamentos diversos com a terça foram classificados de 

"outros", por exemplo, as despesas com funeral e os pagamentos efetuados sem explicação 

foram agrupados no item "não informados". Da amostra dos 146 inventários, somente 68 

(46%) tiveram disposições testamentárias (tabelas 41 e 42). O valor das disposições 

testamentárias comprometeu em média 16,6% do monte líquido. O período de 1800 a 1824 

apresentou maior número de testadores: 36 inventários distribuíram 111 :306 contos de réis, 

equivalendo a 30,4% do valor das disposições testamentárias, e de 1825 a 1850 foram 

distribuídos 254:949 contos de réis, equivalendo 69,6% do conjunto. Os legados tendiam a 

aumentar. Na primeira metade do Oitocentos, o grupo mais beneficiado pelas terças foi o 

das filhas: elas receberam 22% dos legados, os cônjuges ficaram com 14% e os filhos com 

11 %. O brigadeiro Luís Antônio havia deixado três morgados para os filhos varões, no 

valor de 38:062 contos de réis. O brigadeiro Manoel Rodrigues Jordão teve o mesmo 

procedimento: instituiu um morgado no valor de 34:389 contos de réis para sua 

descendência12
• Por outro lado, a viúva do negociante do ten. cor. Francisco Antônio de 

Souza, Isabel Inácia, distribuiu uma terça de 58:700 contos de réis entre suas duas filhas, 

com a condição de ser redistribuída por linha materna, passando assim para suas netas. 

Caso fossem somados os legados das netas aos das filhas, os legados por linha feminina 

12 
O morgado era um~ forma de nobi_li_tar. Tornava ~lguns bens de raiz inalienáveis, possibilitando a renda 

anual de 1 conto de ré1s, sendo transmitidO preferencialmente para o primogênito (SILvA, M.B., 1990). 
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teriam se destacado ainda mais. Os legados para amigos representaram 11% das 

disposições testamentárias e os parentes receberam 4%. Os legados pios ficaram com 4% e 

tendiam a cair- gastou-se menos de 1% com as missas e as esmolas foram insignificantes. 

Encontramos um inventário deixando todos os bens para a Ordem Terceira do Carmo: 

Antônio José Vaz, em 1829, solteiro e sem herdeiros forçados, havia deixado em 

testamento essa oferta aos terceiros carmelitanos. Entretanto, seus irmãos entraram com 

recurso no Tribunal da Relação do Rio de Janeiro, alegando o direito preferencial da 

família sobre as entidades religiosas e ganharam a causa. A interpretação legal desse caso 

confirma que os legados pios estavam caindo em desuso. 

As alforrias equivaliam a 6% dos legados e tendiam a subir. Entre 1800 e 1824 

foram alforriados em média 31 escravos pelos testamentos, e no período seguinte foram 59 

os alforriados. O total de escravos alforriados nos inventários, em cinqüenta anos, foi de 

2% em relação ao número total dos escravos relacionados no conjunto dos inventários. 13 

Mattoso (op. cit., p.644), comentando os legados deixados pelos baianos, exalta o 

gosto pela ajuda mútua e a generosidade de todas as camadas sociais. Faria (op. cit., p.259) 

também encontrou indivíduos, no geral, benevolentes na disposição da terça destinadas à 

salvação da alma. Em São Paulo també~ encontramos falecidos generosos, mas sem 

representatividade no universo da amostra de inventários. Aqueles que legaram grandes 

somas para conhecidos eram solteiros ou viúvos sem filhos; por exemplo, Isabel Maria de 

Souza deixou os bens para suas duas agregadas; também o matemático Francisco de 

Oliveira Barbosa transferiu os bens para as afilhadas; José Antônio Rodrigues nomeou os 

sobrinhos seus herdeiros, em Portugal, e Antônio Joaquim Furquim Justino dividiu os bens 

entre os sobrinhos e um afilhado. Os bens do marechal de campo Manoel de Oliveira 

Cardoso, deixados para o único filho natural, acabaram ficando com o administrador José 

Maria da Cruz Almada. O mesmo ocorreu com os bens do comerciante Fabião Carneiro 

Soares, solteiro sem filhos, que havia nomeado Antônio Rodrigues Salgado seu 

testamenteiro, o qual acabou destituído pelo juiz por dar descaminho ao testamento. Além 

destes, havia quatro inventários sem herdeiros, que foram incorporados pelo Estado. Cinco 

falecidos sem filhos deixaram, no testamento, os bens para os filhos naturais. O alferes 

13 ~o ~apítulo li explic~mos a dificuldade de quantificar as alforrias que realmente se concretizaram; a 
esumat1va corresponde à mtenção de alforriar; as alforrias podem ter sido, de fato, em menor número. 
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Francisco Antônio Baruel foi um caso excepcional. Ele deixou testamento dividindo seus 

bens entre os cinco filhos legítimos e os quatro naturais. Pediu ainda a alforria de um 

escravo que se casaria com uma de suas filhas. Por fim declarou que sempre fora peão e 

mecânico, e por não ter recebido nobreza herdada, poderia dispor mais livremente de seus 

bens. Esse Baruel era filho não reconhecido de Francisco Antônio Baruel, e seu testamento 

revelou que não pretendia abandonar os filhos à própria sorte; entretanto, tal procedimento 

não foi padrão, os pais, enriquecidos e bem-casados, se esqueciam dos filhos de 

relacionamentos extraconjugais. Fora esses casos, a regra dos testamenteiros 14 foi distribuir 

os bens entre o próprio grupo familiar e preferencialmente para as filhas. Este fato coincide 

com a pesquisa de Alida Metcalf (1992) sobre as estratégias de heranças dos pais de 

Santana do Parnaíba do século XVIII. Por outro lado, o uso da terça para a salvação da 

alma não se revelou importante na primeira metade do século XIX. Já o pagamento das 

dívidas morais, pela concessão da alforria no testamento, parece que tendia a aumentar. 

Mesmo assim, seu número seria insuficiente para abalar o sistema escravista ou 

comprometer a riqueza da família. 

Enfim, a riqueza da cidade era muito concentrada entre os negociantes desde o 

início do Oitocentos (Gini 0,79), mas a tendência era reduzir esses índices no decorrer do 

século (Gini 0,68) e melhorar a riqueza média dos grupos de menor fortuna. Os paulistanos 

investiam principalmente em propriedades, dívidas ativas e em escravos. Assim como em 

outras capitais, os grandes negociantes paulistanos inclinavam-se a transferir grande parte 

da riqueza para propriedades agroexportadoras e seus escravos (70% dos escravos, 56% das 

propriedades, 80% dos bens profissionais e · 39% das dívidas ativas, isto é, 

aproximadamente 50% da riqueza estava aplicada nas outras vilas paulistas). Dessa forma, 

eles financiavam o crescimento do interior e, conseqüentemente, ampliavam o mercado 

consumidor futuro dos negociantes paulistas. Ao contrário dos negociantes agricultores de 

Faria, Fragoso e Mascarenhas, os investimentos dos negociantes paulistanos na produção 

agrícola em geral foram bem-sucedidos. Não encontramos número expressivo de 

inventários com saldo negativo, nem houve exagero na distribuição de legados, ou na 

aquisição de bens luxuosos, o comércio com os cariocas ou portugueses não provocou 

14 Mattoso (of?·~it., p. 602) afirma que os testamentos públicos eram a maioria nos inventários, já os 
testamentos mJStJcos ou secretos são encontrados em maior número nos livros de registros de testamentos. 

125 



insolvência, além disso, os comerciantes portugueses muito ricos casaram-se com a elite 

local e, após os anos vinte, esses negociantes perderam o predomínio econômico. Quanto 

ao enriquecimento dos moradores da cidade, o estudo dos inventários das viúvas 

demonstrou que elas tinham condições de recompor a fortuna do casal, mantendo os 

investimentos conservadores, enquanto os filhos que conservaram os investimentos rurais, 

ou os negócios, conseguiram distribuir legítimas maiores do que aquelas recebidas, 

principalmente os que reduziram o número de filhos. O plantei de escravos domésticos dos 

moradores da cidade continuou crescendo na primeira metade do Oitocentos, especialmente 

para os proprietários com negócios urbanos e rurais, ou seja, todos os índices indicam que a 

riqueza dos moradores da capital crescia ao mesmo tempo em que se desenvolviam as 

novas fronteiras agrícolas. 
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Tabela 8: Distribuição da riqueza 1800-1850 
~-- .,... 

···~· '11 :l::J.!i~J.'i' • - • u - ··-- --·""'..,...,...,...., .. .,- . ... '"'\J0flfu'·l· . . .'~ . 
~Jixb '· • .· ,1~ @:r!:Ollb~. ®!tlft1'~ )I~%, ~· 

. ~~· ~, .até ~ - .. . O..u •' ; ' • __,_~ . 
Grupo A Mais que 50 contos 1 3,6% 61.430.705 30,3% 61 .430.705 

1800-1809 
Grupo B Até 50 contos 6 21,4% 84.318.862 41,6% 14.053.144 
Gru_po C Até 1 O contos 21 75,0% 57.129 .523 28 ,2% 2 .720.453 

! lO IIT: 1'{: Y~lf'-ll : r, :At: t -~-2''1"~ 

Grupo A Mais que 50 contos 1 3,0% 1.118.085.773 81 ,1% 1.118.085.773 

1810-1819 
Grupo B Até 50 contos 8 24,2% 168.872.332 12,2% 21 .109.042 
Grupo C Até 1 O contos 24 72 .7% 91 .893.744 6 ,7% 3 .828.906 

J J(O]I!I'~'I :~ · r.-: r1 : ~: .-,~: · : ~ Srti :!<!Jo: ': : 

Grupo A Ma1s que 50 contos 3 10,7% 511.671.412 71,1% 170.557.137 

1820-1829 
Grupo B Até 50 contos 8 28,6% 134.824.398 18,7% 16.853.050 
Grupo C Até 1 O contos 17 60,7% 72.693.770 10,1% 4 .276.104 

l { OlJ!1;!r:; _y{: - ~Lj ( :~ i ; :]1:[: I 'FJ'!_:•:~;:Y IJ 

Grupo A Mais que 50 contos 4 12,9% 959.426 .706 79,2% 239.856.677 

1830-1839 
Grupo B Até 50 contos 8 25,8% 172.512.825 14,2% 21.564.103 
Grupo C Até 1 O contos 19 61 ,3% 79.995.169 6,6% 4 .210.272 

O!IT: ~ :>-'1.1~: • ., . li .:JO; t: :l': ~~ : l 

Grupo A Mais que 50 contos 4 15,4% 387.376.627 58,4% 96.844.157 

1840-1850 
Grupo B Até 50 contos 10 38,5% 224.552.628 33,9% 22.455.263 
Grupo C Até 1 o contos 12 46 ,2% 51 .069 .368 7 ,7% 4 .255.781 

O!IT: y . . r:<;y~:: :JI: :r-1< '-Y.. ' :A: :t..ll 

Fonte: Arquivo do Judiciário do Estado de São Paulo 

Tabela 9: Distribuição da riqueza em dois períodos 

~~b ~~-(o;'jffii~' .... ~ 
. . · 

llfutr& -~- Ltt:~: · ~ ~.~. ,;Lo1; ,. :, '~li;,· 'D. . ~0- . 

-· . · ... [1;,_;.) .... ~ ~ - -· 
Grupo A Mais que 50 contos 2 2,8% 1.179.516.478 70,4% 589.758.239 

1800-1824 Grupo 8 Até 50 contos 17 23 ,9% 315.527.157 18,8% 18.560.421 
Grupo C Até 1 O contos 52 73 ,2% 181 .084 .892 10,8% 3.482.402 

O) V: ',:) , ;t.:-f, :-J"; 1-'· :Jt;<.>.{, , ...: Jt :< • r.?.: ~~ 

Gru_Q_o A Mais que 50 contos 11 • 14,7% 1.858.474.745 74,3% 168.952.250 

1825-1850 
Grupo 8 Até 50 contos 23 30,7% 469.553.888 18,8% 20.415.386 
Grupo C Até 1 O contos 41 54 ,7% 171.696.682 6 ,9% 4.187.724 

11• I L": ',F -
- ~~ : :J'r,Y. :-r.-: 2~ . -: : ~·TJI.:-r: 

. -- 'íl~ - . --..... · -~--- ... 

Fonte: Arquivo do Judiciário do Estado de São Paulo 
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Tabela 10: Valor médio dos imóveis por décadas 
J D Fr.i:T• ; te • n r.r.::1 .. • - - CI1'TT:Ti'i "' . - . : ;•, f':!, rr, _..,., 

1800/09 51.894.794 73 710.888 
1810/19 197.666.134 172 1.149.222 61 ,66% 
1820/29 177.105.370 105 1.686.718 46,77% 
1830/39 436.239.528 133 3.279.996 94,46% 
1840/50 208.225.724 125 1.665.806 -49,21% 

Total 1.071.131.550 608 1.761.730 
Fonte: 146 lnventános do AJESP 
* Crescimento percentual em relação a década anterior 

Tabela 11: Total dos bens imóveis por períodos 
::.r.-r.r oror· I~ ; . ~;~ ~·1'1 • :' I-

1800-1824 276 45,39% 269.110.998 25,12% 
1825-1850 332 54,61% 802.020.552 74,88% 
Total (1800-1850) 608 100,00% 1.071.131.550 100,00% . . 

Fonte: 146 lnventanos do AJESP 

- d T abela 12: Discnmmaçao os 1move1s entre 1800 1850 -
] D : l>lil ; { t-f-; D I ~ Ir: ~l i-JJ o :cJ . ;:~ .'1'1 . ..,. . 

Rural 181 29,77% 571.999.514 53,40% 
Urbano 427 70,23% 499.132.036 46,60% 

Total 608 100,00% 1.071.131.550 100,00% . . 
Fonte: 146 lnventanos do AJESP 

Tabela-13: Detalhes bens imóveis entre 1800-1824 
Biscriminaçã~úme ; o 

rural 70 11,51% 124.059.044 11 ,58% 
Urbano 206 33,88% 145.051.954 13,54% 

Total 276 45,39% 269.110.998 25,12% 
Fonte: 146 Inventários do AJESP 

Tabela 14: Detalhes dos bens imóveis entre 1825-1850 
; . 

rural 111 18,26% 447.940.470 41,82% 261,07% 
Urbano 221 36,35% 354.080.082 33,06% 144,11% 

Total 332 54,61% 802.020.552 74,88% 198,03% 
Fonte: 146 Inventários do AJESP 
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Tabela 15: Tipos de propriedades 
~ o - - l ~. ~ . . - - ·r, • 

casa 372 61,18% 455.422.156 42,52% 
chácara 35 5,76% 53.296.000 4,98% 
engenho 13 2,14% 187.759.894 17,53% 
fazenda 20 3,29% 149.827.794 13,99% 
sítio 84 13,82% 181.180.866 16,91% 
terras 44 7,24% 37.025.200 3,46% 
terreno 40 6,58% 6.619.640 0,62% 

Total 608 100,00% 1.071.131.550 100,00% . . 
Fonte: 146 lnventanos do AJESP 

Tabela 16: Valor dos tipos de propriedades 1800-1824 
...J.iiJ. ' . - - co1r•:::.:r iT· .:~t- .'11 • '[][• :-;:,'j [o 'IF~ 

casa 187 136.660.874 50,78% 730.807 
chácara 12 11.050.000 4,11% 920.833 
engenho 7 55.006.630 20,44% 7.858.090 
fazenda 4 12.494.794 4,64% 3.123.699 
sítio 28 36.419.700 13,53% 1.300.704 

terras 25 16.126.200 5,99% 645.048 

terreno 13 1.352.800 0,50% 104.062 
Total 276 269.11 0.998 100,00% 975.040 . . 

Fonte: 146 lnventanos do AJESP 

Tabela 17· Valor dos tipos de propriedades 1825-1850 . 
i...ooí.i.J.• ' . - - I:'Ir•;;: r . ·~ -

'11. ··-: '11[· :-;: ,•, =i' ~ . a'r• <i: - u [• 

casa 185 318.761 .282 39,74% 1.723.034 992.227 135,77% 
chácara 23 42.246.000 5,27% 1.836.783 915.949 99,47% 
engenho 6 132.753.264 16,55% 22.125.544 14.267.454 181,56% 
fazenda 16 137.333.000 17,12% 8.583.313 5.459.614 174,78% 
sítio 56 144.761.166 18,05% 2.585.021 1.284.317 98,74% 
terras 19 20.899.000 2,61% 1.099.947 454.899 70,52% 
terreno 27 5.266.840 0,66% 195.068 91.007 87,45% 

Total 332 802.020.552 100,00% 2.415.725 1.440.685 147,76% .. 
Fonte. 146 lnventanos do AJESP 
• Aumento relativo ao período anterior 

[AN2) 
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Número-lmóvei 
São Paulo 414 
Campinas 25 
Constituição 18 
Limeira 3 
subúrbio 78 
Portugal 24 

Serra Negra 1 
I tu 2 
Santos 1 
Bananal 1 
Araraquara 2 
ltapetininga 2 
Jundiaí 2 
Paraibuna 1 
Moji Mirim 9 
Cotia 2 
Caçapava 2 
Sertão 1 
RS 1 
Parnaíba 7 
Pindamonhangaba 2 
Atibaia 1 
Porto Feliz 1 
Moji das Cruzes 2 
Corumbataí 1 
Rio Claro 1 
Santa Fé 
Curitiba 1 
Florianópolis* 1 
MG* 1 

Total 608 
* Imóveis declarados sem valor 
Fonte: 146 inventários do AJESP 

[AN3] 

; . 
469.630.036 43,84% 
211 .532.224 19,75% 
156.005.284 14,56% 

63.639.880 5,94% 
63.123.866 5,89% 
24.409.040 2,28% 

9.000.000 0,84% 
8.060.000 0,75% 
8.000.000 0,75% 
7.200.000 0,67% 
6.400.000 0,60% 
5.600.000 0,52% 
5.400.000 0,50% 
4.100.000 0,38% 
3.362.000 0,31% 
3.250.000 0,30% 
3.200.000 0,30% 
3.000.000 0,28% 
2.800.000 0,26% 
2.497.500 0,23% 
2.400.000 0,22% 
2.400.000 0,22% 
2.141.800 0,20% 
2.050.000 0,19% 
1.000.000 0,09% 

798.000 0,07% 
100.000 0,01% 

31 .920 0,00% 
0,00% 
0,00% 

1.071.131.550 100,00% 
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Tabela 19: Valor dos escravos por décadas 
Décadas Valor escravos Quant. Escravos Média 0/o* 

1800/09 24.999.500 272 91.910 
1810/19 163.194.770 958 170.349 85,34% 
1820/29 172.929.880 678 255.059 49,73% 
1830/39 448.684.100 1.422 315.530 23,71% 
1840/50 163.683.260 472 346.787 9,91% 
Total 973.491.51 o 3.802 256.047 .. 
Fonte: 146 lnventanos do AJESP 
*Crescimento percentual em relação a década anterior 

T abela 20: R I - d eaçao os escravos rura1s e urbanos entre 1800-1850 
Discriminação Quantidade . % Valor % 

rural 2875 75,62% 763.792.830 78,46% 
urbano 927 24,38% 209.698.680 21,54% 
Total 3802 100,00% 973.491 .51 o 100,00% . . 
Fonte: 146 lnventanos do AJESP 

T b I 21 R I - d a e a . eaçao b t 1800 1824 os escravos rura1s e ur anos en re -
Discriminação Quantidade %* Valor 

rural 900 23,67% 136.945.570 
urbano 450 11,84% 67.421.380 
Total 1350 35,51% 204.366.950 .. 
Fonte: 146 lnventanos do AJESP 

T b I 22 R I d a e a . e açao os escravos rura1s e ur . 
Discriminação Quantidade %. Valor 

rural 1.975 51 ,95% 626.847.260 
urbano 477 12,55% 142.277.300 
Total 2.452 64,49% 769. 124.560 
Fonte: 146 lnventános do AJESP 
*Percentual sobre o total de 1800-1850. 
** Aumento real sobre período anterior. 

[AN4] 

%. 

64,39% 
14,62% 
79,01% 
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o/o'* Valor Médio 
14,07% 152.162 
6,93% 149.825 

20,99% 151.383 

b t 1825 1850 anos en re -
Valor médio s/ período anterior•• 

317.391 165.229 
298.275 148.450 
313.672 162.289 

% 
108,59% 
99,08% 

107,20% 



T b I 23 o· t 'b . - d , d a e a . IS ri utçao os prmctpats antmats e va ores por peno o . 
..... ~ .... ·- ~· ~"'! :Y.!.r - · " - ~ ·- . l~_;;i_ I :..S I 

. 
_lll1t.Tt.. 9à I.C~1•1Jí11r.n:t: . L'itr:Jn. --~- ~ • ,f llH• ' • ' J-r;-t":.--:Jr:-.. S.'\.:. 

~·:T 11.686.880 66 ,27% 2.268 5.153 56.505.589 60,68% 4.471 12.638 145,26% 
@!l!.UfGJJ 5.885.855 33,37% 993 5 .927 35.913.466 38,56% 1.494 24.038 305,55% 
c:m.tc:.:o 59.720 0,34% 52 1.148 184.400 0,20% 133 1.386 20,72% 

f..'ilflo'[ôQ 3.520 0,02% 9 391 521.120 0,56% 626 832 112,84% 
17.635.975 100,00% 3.322 5.309 93.124.575 100,00% 6.724 13.850 160,88% . . 

Fonte: 146 lnventanos do A.JESP 
• Percentual de crescimento sobre o perlodo anterior 

Tabela 24: Tipos de investimentos das rendas diversas 
lt ~1 riW:±:'HTt irn1 t.n' ~ · 

t ~- • - · I 

~ "'-""·· ~ .\'Jl[aJ7'·7:...::·.- ·-~y.s. ·~ 

' Aluguel 82.810 0,10% 
- ~ Juros 4.650.358 5,85% 

~~: 
Lucros 41.540.545 52,27% 

. Ordenados 4.250 0,01% 
Ações 33.200.000 41 ,77% .. 
Apólice - 0,00% 
Subtotal 79.477.963 100,00% 

~ .. . ~ · ·~- ·~ .... ,., Aluguel 637.170 0,95% 
. . .· . 

1.898.960 2,82% Juros 
r,; 

Lucros 42.783.354 63,61% I ~1Wm .:~ Ordenados 161.660 0,24% 
~ . , .. : Ações 8.187.868 12,17% 
r · Apólice 13.590.000 20,21% 

Sub total 67.259.012 100,00% 
. . ..... -- -~·J[[."lnr J ~r*~t.(I';}.1!tb--: - . .. , • 1 

. . 
Fonte: 146 lnventanos AJESP 

[AN5] 
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Tabela 25: Listagem inventários x décima urbana de 1809 

- . - ·\!l]!!Jj. - . - . -- ., 

~m-~ . ·!It!lliG~ l!tm (lliD ~ % QIB!) j 
... . . , . .. ... _ . . . .. N: í f;Ti • .. - "·· . ·-

493 Francisco Jose de Sampaio Peixoto, dr. 1811 Direita 2.400.000 37.720 1,6% Alugada 
1592 Antonia Eufrosina de Cerqueira Camara 1811 Detras da Se 150.000 15.360 10,2% Alugada 
1263 Ana Leonisa de Abelho Fortes 1812 largo Sé 100.000 7.680 7,7% Alugada 
1263 Ana Leonisa de Abelho Fortes 1812 travessa Colegio 150.000 16.380 10,9% Alugada 

1263 Ana Leonisa de Abelho Fortes 1812 Travessa Comercio 153.600 30.720 20,0% Alugada 

1263 Ana Leonisa de Abelho Fortes 1812 Travessa Quarteis 200.000 11.520 5,8% Alugada 

1895 Domingos Fernandes Lima, cap. 1812 Comercio 1.700.000 15.300 0,9% Alugada 

880 Manoel da Luz Tralhão capitão 1814 São Gonçalo 180.000 15.360 8,5% Alugada 

880 Manoel da Luz Tralhão capitão 1814 Ouvidor 250.000 11 .520 4,6% Alugada 

880 Manoel da Luz Tralhão capitão 1814 Travessa Quarteis 280.000 18.480 6,6% alugada 

1169 Jose Pinto Ta vares capitão 1815 Comercio 1.000.000 11 .520 1,2% Alugada 
1169 Jose Pinto Tavares capitão 1815 Santa Efigenia 1.100.000 11.500 1,0% Alugada 

728 Josefa Maria do Espírito Santo 1817 Jogo da Bola 350.000 19.200 5,5% Alugada 

530 Luis Antonio de Souza, brigadeiro 1819 Jogo da Bola 500.000 11.520 2,3% Alugada 

530 Luis Antonio de Souza. brigadeiro 1819 Ouvidor 4.400.000 48.000 1,1% Alugada 

' - -. . GID,:illJ I J t .-r.tr:r:t> .. ~-~-~( : - .. -. if:)j"G) .-.:3~ ·,, . '· . - . ~- -··~ - ·· ~ . ~ .... . _ .... 
--~·-··'·"' ·•· . ,_ ~ .... ~ 

. . ... 
1182 Antonio Jose Dias Coelho 1806 Rego 300.000 1.920 0,6% Moradia 
1673 Vicente Luis de Brito 1809 Ouvidor 60.000 7.600 12,7% Moradia 
1592 Antonia Eufrosina de Cerqueira Camara 1811 Quarteis 1.000.000 13.440 1,3% Moradia 
1894 Diogo Jose de Souza, alferes 1811 Comercio 950.000 34.560 3,6% Moradia 
1584 Ana Maria do Monte Carmelo 1811 São Bento 350.000 11.520 3,3% Moradia 
20 Isabel Maria de Souza 1812 Flores 236.000 7.680 3,3% Moradia 

490 Antonio Soares Calheiros Gomes de Abreu, dr. 1813 largo Bexiga 2.700.000 9.600 0.4% Moradia 

1499 Pedro Pinto do Rego 1813 Rosario 340.000 12.000 3,5% Moradia 
1914 Jose dos Santos Oliveira 1813 Rosario 400.000 10.800 2,7% Moradia 

880 Manoel da Luz Tralhão capitão 1814 Ouvidor 1.800.000 19.200 1,1% Moradia 

1250 Manoel Jose Gomes 1814 Santa Teresa 2.000.000 11.520 0,6% Moradia 

1169 Jose Pinto Tavares capitão 1815 Direita 1.600.000 30.720 1,9% Moradia 

1916 Jose Joaquim Mariano da Silva Casar 1815 Travessa Quarteis 550.000 7.680 1.4% Moradia 

1955 Maria Francisca Pereira 1816 São Bento 580.000 12.000 2,1% Moradia 

1168 Jose Francisco de Sales, cap-mor 1818 Direita 750.000 19.200 2,6% Moradia . . .. --· --
' Júb:!li~1ill1; - 'ID?.ItrrD ... -:.. :ilik"&J - .il0i:±: .. . 1 • .. · .... -· ~ ---- - .... __ .,. .. . .. ... - -- · ·-· -· -- . -.. 

Fonte: lnventanos de 1806 a 1820 
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T b I 26 o· a e a . 1scnmmaçao os ens pro ISSIOnaiS en r e -. - d b f" t 1800 1850 
1ElgB7Jjjfr._a-w~ . : . . - . ~ ·- '- ~ .: . .\'k:{t!)f ... 

_ ... .. ,_, -
~ ~: ~ - %/ p ~ - --:: .: ;~ • ·- • . J.J . ~ -·· ·· ._ .• -- '- ' '-

rural 461.008.272 82,58% 
urbano 97.250.266 17,42% 
Total 558.258.538 100,00% 
Fonte: 146 1nventanos do AJESP 

T b I 27 8 f" , d a e a . ens pro ISS1ona1s por peno os . 
---~~-~ · :: 

.. 
. \~tf0:j ' 

. . (% - . "- ~ 

~ ~~- -: . 7l:tG:rrr~ -~ ; 

1800-1824 458.1 05.418 82,06% 31 14.777.594 
1825-1850 100.153.120 17,94% 40 2.503.828 -83,06% 
Total 558.258.538 100,00% 71 7.862.796 .. 
Fonte: 146 1nventanos do AJESP 

a e a 8: T b I 2 8 f ens pro ISS1ona1s ur b , d anos e rura1s por peno o - . , .. !Xr'&J:ilil __ ;< :m.tm ·--- ._:' · .:·~d .. ti'l'llmíiF.ttm . : ~:i'Jiq!Jt;:. . ~ . ~~r . , - r.F.i .~ • 
~-. 

[ ®:J!rlil!) 
1800-1824 50.616.553 9,07% 20 2.530.828 
1 e25-185o 46.633.713 8,35% 28 1.665.490 -34,19% 
Subtotal urbano 97.250.266 17,42% 48 2.026.047 

[ · ;XC!®i . 1800-1824 407.488.865 72,99% 13 31.345.297 
1825-1850 53.519.407 9,59% 22 2.432.700 -92,24% 
Subtotal rural 461.008.272 82,58% 35 13.171.665 
Fonte: 146 1nventános do AJESP 

[AN7] 
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Tabela 29: Dívidas ativas por períodos 
li ~ J ;;[;Iil[oF[';')~ ~ . C> 

,· 
~~:}.'J··· "· ).T.f.'L • fi'. ' . •l"i'±'E'~~ - .... ~ .... . .. •.• rr; .. .'1'/.'Jlo • rr.f; • · ·4 -, .. ~ 

1800-1824 48 2486 540.338.260 55,34% 11.257.047 
1825-1850 54 1303 436.065.439 44,66% 8.075.286 -28,26% 
Total: 1800-1850 102 3789 976.403.699 100,00% 9.572.585 .. 
Fonte. 146 lnventanos do AJESP 
*Percentual sobre a média de dívidas ativas por processo 

Tabela 30: Localidades das dívidas ativas dos paulistanos 
.lCflõiTõRCõf:l'Ró(DJ? -- h:'ll_j 

[;,!(• ·~·~· · 
....... 

:\'Elr-Ji ' ·-: :=:lli~""~ .. - · . 
São Paulo 2432 591.451.596 61% 
Ajuda 1 13.840 0% 
Apiaí 2 95.325 0% 
Araraquara 2 351.015 0% 
Areias 4 327.760 0% 
A ti baia 42 1.976.575 0% 
Bahia 2 6.477.142 1% 
Bom Jesus 1 14.920 0% 
Bom Sucesso 1 25.110 0% 
Bragança 227 8.402.869 1% 
Cabreúva 1 198.773 0% 
Cajuru 1 81.790 0% 
Campinas 100 59.957.520 6% 
Capivari 2 307.902 0% 
Casa Branca 1 6.520 0% 
Castro 3 123.220 0% 
Cotia 78 1.184.272 0% 
Curitiba 420 8.103.142 1% 
Dores 1 145.425 0% 
Formiga 1 326.672 0% 
Franca 3 172.446 0% 
GO 18 27.407.344 3% 
ltapetininga 4 750.613 0% 
ltaquecetuba 1 10.560 0% 
ltu 69 135.759.531 14% 
Jacareí 2 2.518.796 0% 
Jaguari 1 11.408 0% 
Jundiaí 17 5.321.675 1% 
Juqueri 10 1.056.155 0% 
Limeira 2 50.699 0% 
MG 67 8.533.920 1% 
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c ontmuaçao Localidades das dívidas ativas 
leiC'õ!"Tir=:l1õ~õr.T7 ·-- ' ~l ~li -1•• .-m-.~ - :).lJ:'1 ol? 'VI.\ 

~· - . '"' . 
Moji 15 2.968.674 0% 
Moji Cruzes 3 32.560 0% 
Moji Guaçu 13 1.649.148 0% 
Moji Mirim 39 11.956.392 1% 
MT 12 7.151.112 1% 
Nazaré 52 1.562.794 0% 
Ouro Fino 19 793.860 0% 
Paraiba 1 1.11 o 0% 
Paraitinga 3 810.333 0% 
Paranaguá 1 173.577 0% 
Parnaíba 2 1.700.283 0% 
Piracicaba 22 6.753.188 1% 
Porto Feliz 18 24.724.479 3% 
Portugal 1 28.800 0% 
Pouso Alto 1 121.000 0% 
Principe 1 588.340 0% 
Registro 2 49.060 0% 
Rio Claro 1 3.862.414 0% 
Rio Verde 1 50.000 0% 
RJ 17 10.771.867 1% 
RS 4 15.290.436 2% 
Santa Barbara 1 15.192 0% 
Santa Isabel 1 64.957 0% 
Santa Rita 2 63.520 0% 
Santo Antonio 1 58.090 0% 
Santos 16 10.078.241 1% 
São José 2 30.915 0% 
São Roque 3 48.215 0% 
São Sebastião 2 4.363.787 0% 
Sapocaí 1 1.853.858 0% 
Serro Frio 1 50.000 0% 
Sorocaba 9 2.096.967 0% 
Taubaté 2 1.937.020 0% 
Tuiuti 1 3.399.765 0% 
Una 2 29.560 0% 
Yapó 1 109.650 0% 
Total 67 localidades 3789 976.403.699 100,00% .. 
Fonte: 146 lnventanos do AJESP 

[AN8] 
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Tabela 31: Listagem dos maiores credores 
lD.Ll.D. , 

,. 
l" ·llí - il":111' •• 

. . .,.., ... . : ~~ or~ . ~ J1Jj •Ill :oll•f_i ;:~ -:]1,',[• •ri .. . -··-- . . 
1806 Jose Antonio Rodrigues 4,928.041 5.143.941 95,80% 
1824 Jose Manoel Ferraz 1.778.874 1.942.124 91,59% 
1828 Francisco Pinto Ferraz, cap. (filho) 19.966.569 21.841.369 91,42% 
1842 Antonio Jose Cardoso 7.426.192 8 .659.412 85,76% 
1840 Joaquim Januario Pinto Ferraz, alferes 20.704.386 26.020.966 79,57% 
1814 Manoel da Luz Tralhão capitão 15.609.083 20.730.290 75,30% 
1811 Francisco Jose de Sampaio Peixoto, dr. 12.410.961 18.121.831 68,49% 
1811 Antonia Eufrosina de Cerqueira Camara 27.829.073 41.079.618 67,74% 
1802 João Jose Moreira, cap. 6.295.691 9.513.905 66,17% 
1842 João da Conceição Maldonado 8.063.286 12.277.816 65,67% 
1805 Ana Francisca Novaes de Magalhães 38.453.427 61.430.705 62,60% 
1818 Jose Francisco de Sales, cap-mor 2.725.502 4.596.310 59,30% 
1806 Antonio Rodrigues Salgado, guarda-mor 5 .824.588 10.210.693 57,04% 
1842 Antonio Rodrigues de Almeida Jordão 24.050.552 43.711.982 55,02% 
1809 Lourenço de Cerqueira Casar 336.200 630.600 53,31% 
1816 Antonio Martins da Silva 2.184.283 4.219.939 51,76% 

1829 Antonio Jose Vaz 7 .000.000 13.597.310 51,48% 

1834 Antonio Pais de Camargo, rever. Cônego 8.512.000 16.686.810 51,01% 

1832 João Antonio Rosa 17.197.035 33.902.400 50,73% 
1803 Modesto Antonio Coelho Neto 6.436.265 12.792.695 50,31% 

Os 20 maiores credores em relação ao monte-bruto 
1819 Luis Antonio de Souza, brigadeiro 329.243.406 1.118.085.773 29,45% 

1828 Manoel Rodrigues Jordão, brigadeiro 85.318.893 317.469.294 26,87% 

1828 Francisco Mariano da Cunha 39.987.193 142.782.508 28,01% 

1805 Ana Francisca Novaes de Magalhães 38.453.427 61.430.705 62,60% 

1811 Antonia Eufrosina de Cerqueira Camara 27.829.073 41.079.618 67,74% 

1832 Francisco Pinto Ferraz. cor. 27.570.721 86.339.053 31,93% 

1844 Rodrigo Antonio Monteiro de Barros, desemb. 26.318.389 61.539.129 42,77% 

1842 Antonio Rodrigues de Almeida Jordão 24.050.552 43.711.982 55,02% 

1834 Joaquim Mariano Galvão de Moura Lacerda, mar.< 22.457.641 181.398.351 12,38% 

1840 Joaquim Januario Pinto Ferraz, alferes 20.704.386 26.020.966 79,57% 

1828 Francisco Pinto Ferraz. cap. (filho) 19.966.569 21.841 .369 91.42% 

1823 Manoel Jose Vilaça, alferes 19.162.362 41.224.533 46,48% 

1849 Jose Felipe Ferreira Garcia 18.360.087 38.719.337 47,42% 

1832 João Antonio Rosa 17.197.035 33.902.400 50,73% 

1845 Isabel lnacia da Conceição Souza 16.519.398 204.019.201 8,10% 

1814 Manoel da Luz Tralhão capitão 15.609.083 20.730.290 75,30% 
1836 Antonio Joaquim de Abreu Pereira, rever. 14.362.747 29.166.292 49.24% 
1811 Francisco Jose de Sampaio Peixoto, dr. 12.410.961 '18.121.831 68.49% 
1839 Antonio Pereira Mendes 12.135.518 41.655.786 29,13% 
1843 Bernardo Francisco de Azevedo 10.488.074 69:205.631 15.15% 

Os 20 maiores credores 
Fonte: 146 lnventános do AJESP 

[AN9] 

137 

·--



Tabela 32: Dívidas passivas por períodos 
· Período Quant. Processos N2 credores .. .. ~. Valor ,., ... ,_ :-: % ' ... ... 

Média 
., . _: _'. % .. ~ . . , ·; - . 

1800-1824 50 402 93.560.163 26,75% 1.871.203 
1825-1850 52 272 256.201 .507 73,25% 4.926.952 163,30% 
Total 102 674 349.761.670 100,00% 3.429.036 -· .. 
Fonte: 146 lnventanos do AJESP 
*Percentual do crescimento sobre a média de dívidas passivas por processo 

Tabela 33: Localidades das dívidas passivas dos paulistanos 
Cidade credor . N2 credores 

.. 
Valor · . . · . 

% 
. ..... 

. '· " . 
São Paulo 632 316.025.856 90,35% 
Campinas 1 150.000 0,04% 
Cotia 1 38.300 0,01% 
Guaratingueta 1 100.000 0,03% 
lguape 1 8.000 0,00% 
I tu 1 11.320 0,00% 
Paranagua 1 254.782 0,07% 
Parnaiba 4 873.537 0,25% 
Portugal 2 6.806.901 1,95% 
RJ 19 22.488.926 6,43% 
Santos 6 1.891 .204 0,54% 
São Roque 1 16.730 0,00% 
Sorocaba 4 1.096.114 0,31% 
Total 13 localidades 674 349.761.670 100,00% .. 
Fonte: 146 lnventanos do AJESP 

[ANIO] 
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Tabela 34: Maiores devedores 
Data : .. , ::~.· : :::~ Nome do inventariado · ~: ~~;: · : . ~ --~. Dív. Passiva Monte bruto -· %s/M.bruto 
1825 Jose Vaz de Carvalho, brigadeiro 24.656.246 9.973.230 247,22% 
1809 Lourenço de Cerqueira Cesar 1.464.288 630.600 232,21% 
1804 Vicente Jose Pais, ajud. 1.148.460 630.200 182,24% 
1842 Antonio Jose Cardoso 10.990.582 8.659.412 126,92% 
1813 Jose dos Santos Oliveira 752.083 698.953 107,60% 
1804 Clemente Jose Gomes Campones 3.154.389 2.956.065 106,71% 
1802 João Jose Moreira, cap. 9.770.430 9 .513.905 102,70% 
1815 Manoel Vidal Gonçalves Neves, cap. 3.352.067 3.758.525 89,19% 
1840 Jose Vaz da Cunha 3.060.729 3.445.290 88,84% 
1844 Francisco Antonio de Miranda, capitão 13.026.225 16.469.875 79,09% 
1806 Alberto de Oliveira Quintana 2.288.852 2 .930.156 78,11% 
1842 João da Conceição Maldonado 9.354.807 12.277.816 76,19% 
1828 Francisco Pinto Ferraz, cap. (filho) 15.674.741 21.841.369 71,77% 
1809 Francisco de Oliveira Barbosa 536.157 792.721 67,64% 
1840 Joaquim Januario Pinto Ferraz, alferes 15.587.640 26.020.966 59,90% 
1837 Pulqueria Maria de Barros 942.737 1.847.655 51,02% 
1814 Manoel Jose Gomes, ten. Cor. 3.362.450 6.750.348 49,81% 
1837 Pedro Fernandes de Andrade, capitão 5 .474.020 12.101.499 45,23% 

1824 Diogo Jose da Silva 375.075 903.180 41 ,53% 

1834 Joaquim Roberto da Silva Marques, ten. Cor. 739.000 1.797.725 41,11% 

1848 Manoel Fernandes de Andrade, cor. 9.902.908 24.602.735 40,25% 

As 21 maiores dívidas passivas em relação ao 
.. 

monte bruto . . 
1834 Joaquim Mariano Galvão de Moura Lacerda, mar.car 56.991 .100 181.398.351 31,42% 

1819 Luis Antonio de Souza, brigadeiro 33.598.000 1.118.085.773 3 ,00% 

1825 Jose Vaz de Carvalho, brigadeiro 24.656.246 9.973.230 247,22% 

1843 Bernardo Francisco de Azevedo 16.769.491 69.205.631 24,23% 

1828 Francisco Pinto Ferraz, cap. (filho) 15.674.741 21.841.369 71 ,77% 

1840 Joaquim Januario Pinto Ferraz, alferes 15.587.640 26.020.966 59,90% 

1844 Francisco Antonio de Miranda, capi tão 13.026.225 16.469.875 79,09% 

1842 Antonio Jose Cardoso 10.990.582 8.659.412 126,92% 

1848 Manoel Fernandes de Andrade, cor. 9.902.908 24.602.735 40,25% 
1842 Antonio Rodrigues de Almeida Jordão 9.774.880 43.711.982 22,36% 
1802 João Jose Moreira, cap. 9.770.430 9.513.905 102,70% 
1842 João da Conceição Maldonado 9.354.807 12.277.816 76,19% 
1832 Francisco Pinto Ferraz, cor. 7.950.144 86.341.053 9,21% 
1828 Manoel Rodrigues Jordão, brigadeiro 7.355.550 317.469.294 2 ,32% 
1845 Isabel lnacia da Conceição Souza 7.017.180 204.019.201 3,44% 
1815 Jose Pinto Tavares capitão 5.608.148 21 .824.161 25,70% 
1837 Pedro Fernandes de Andrade, capitão 5 .474.020 12.101.499 45,23% 

- As 17 maiores dfvidas passivas .. . . . 
Fonte. 146 lnventanos do AJESP 
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Tabela 35: Riqueza por atividades 
l;f,lõJr E-'.Ft: o i t:1 r:r.:tiolo) - ~C>flJTtHJ fíl'l=Tíl f: I~ • :j ~. _ -·_ 1 M•TíH+TI•TflT1 f•TT - -~ 

Adm. ajudante 1 0,71% 630.200 0,02% 
Adm. avaliador 1 0,71% 234.570 0,01% 
Adm. contador 2 1,42% 9.706.413 0,23% 
Adm. empregado público 1 0,71% 6.490.324 0,16% 
Adm. escrivão 3 2,13% 4.020.613 0,10% 
Adm. ouvidor 1 0,71% 61.539.129 1,48% 
Subtotal 9 6,38% 82.621.249 1,98% 

Agricultor 5 3,55% 37.744.414 0,90% 
Agricultor e criador 1 0,71% 15.007.506 0,36% 
Agricultor e fabricante 5 3,55% 56.087.621 1,34% 
Criador 1 0,71% 1.942.124 0,05% 
ISubtotal 12 8,51% 110.781.665 2,66% 

Art. alfaiate 1 0,71% 3.308.985 0,08% 
Art. ferrador 1 0,71% 8.881.790 0,21% 
Art. marceneiro 1 0,71% 567.660 0,01% 
ISubtota/ 3 2,13% 12.758.435 0,31% 

Com. bestas sul 13 9,22% 232.358.1 00 5,57% 
Com. caixeiro 1 0,71% 1.291.305 0,03% 
Com. comerciante 12 8,51% 310.035.914 7,43% 
Com. exportador açúcar 3 2,13% 351.788.959 8,43% 
Com. loja fazendas 5 3,55% 18.732.248 0,45% 
Com. loja secos e molhados 6 4,26% 36.021.901 0,86% 
Com. negociante 11 7,80% 388.039.715 9,30% 
Com. negociante escravos 2 1,42% 76.022.345 1,82% 
Com. negociante fazendas 26 18,44% 2.195.406.505 52,63% 
Com. venda molhados 1 0,71% 1.146.380 0,03% 
Com. venda quitandas 1 0,71% 3.124.348 0,07% 
rsubtotal 81 57,45% 3.613.967.720 86,63% 

Lib. advogado 2 1,42% 48.123.022 1,15% 
Lib. boticário 3 2,13% 81.253.386 1,95% 
Lib. cirurgião-mor 2 1,42% 11.722.824 0,28% 
Lib. matemático 1 0,71% 792.721 0,02% 
Lib. mestre régio 1 0,71% 10.410.590 0,25% 
Lib. músico 1 0,71% 5.152.090 0,12% 
Subtotal 10 7,09% 157.454.633 3,77% 

Militar 14 9,93% 64.003.456 1,53% 
Subtotal 14 9,93% 64.003.456 1,53% 
Rent. arrematador contratos 3 2,13% 48.324.103 1,16% 
Rent. juros 1 0,71% 1.651.883 0,04% 
Rent. rendas 1 0,71% 5.100.506 0,12% 
ISubtotal 5 3,55% 55.076.492 1,32% 
Outros clero 2 1,42% 45.853.102 1,10% 
Outros jornais 2 1,42% 1.087.491 0,03% 
Outros minerador 3 2,13% 28.095.190 0,67% 
-subtotal 7 4,96% 75.035.783 1,80% 
lrr.1DJ. ... . . . . lli.lit. !!l!.R!l~."' ~~. Jtf.j l~ ;}!~~ ~lo: \. ' il!l!.R!l!k:~ 

Fonte: 146 lnventanos AJI::.SP 
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[ANI2] 

a e a . 1queza por natura 1 a e e por penado . T b I 36 R" l"d d 
Localidade Quantidade o/o Monte bruto 0/o Média o/o Variação 

Brasileiro 8 13,56% 40.753.344 2,51 o/o 5.094.168 
Estrangeiro 1 1,69% 4.518.923 0,28% 4.518.923 

1800-1824 Portugal 22 37,29% 1.322.065.900 81,59% 60.093.905 
São Paulo 21 35,59% 157.187.471 9,70% 7.485.118 
Provfncia São Paulo 7 11,86% 95.911.252 5.92% 13.701 .607 

~ 
.. ., ... " . i.:l:L íl t 1)1:1 •li:' • 1 ~:y; 1)[!<[:-fl : ' I í [t 1)'1:1 tl;;• · ~.q~ . 1)()' . .. ~ -

Brasileiro 5 7,35% 165.256.050 6,66% 33.051.210 548,80% 
Estrangeiro 1 1,47% 2.758.107 0,11% 2.758.107 -38,97% 

1825-1850 Portugal 15 22,06% 308.216.286 12,43% 20.547.752 -65,81% 
São Paulo 39 57,35% 1.374.306.687 55,43% 35.238.633 370,78% 
Provfncia São Paulo 8 11,76% 629.006.419 25,37% 78.625.802 473,84% 
tur.mr.: ·_ · ~. --.- ,. ' . c ., ·- I=I=I - í I• 11{1 I.J;~. j-R;7.l'1l; : !<Jl.'!:~ I tRt tJ;;<C ..l<l::&. .::l<R:.r, : <Y~:J'4:~. 

i@QU@tlL.;: .. :.:.::I:: .:wg:::!: :: : :jjij•@!!J:!ttM@i . : :: l}ffH!fS§I 
Fonte: 146 Inventários AJESP 

[ANIJ] 

Tabela 37: Compara ão dos bens brutos dos cônjuges '_ .......... .. .:;:~ ....- .... ~ .. - .. ,. .. .. .-~~ .... . . .,. ~~ .... ·· ~ - · . . . -~ 

€UEt ~-~ ~-~·· . . . 
~ ~-= ~ 

1806 2.791.171 1803 3.325.476 
1811 2.680.646 1806 3.479.875 
1811 28.460.731 1804 20.497.512 39% 

1263 1812 7.174.018 2041 1804 6 .572.965 9% 
14 1831 2.758.107 665 1811 9.093.417 -70% 
9 1832 84.431.299 1090 1805 72.391.553 17% 

2250 1832 1.922.440 1570 1809 929.710 107% 
881 1835 2.997.540 1168 1818 4.592.630 -35% 
609 1837 1.847.735 416 1831 3.000.437 -38% 
531 1838 442.480.464 530 1819 1.137.333.264 -61% 
860 1842 24.418.751 823 1818 11.615.200 110% 
629 1843 15.017.344 975 1828 24.056.180 -38% 
933 1859 3.961.191 737 1838 4.948.826 -20% 

2050 1862 10.097.926 538 1859 8.091.420 25% 
2019 1863 21.182.773 548 1836 10.393.852 104% 
2137 1870 13.988.200 1145 1858 27.116.500 -48% 

Totais: 666.210.336 1.347.438.817 -51% 
Fonte: 32 Inventários AJESP 
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Tabela 38: Comparaçao mventarios filhos x pais 
Proc. Filhos I Data I Idade I N!l filhos 1 Bens brutos 1 Legítima 

875 1806 2 3.479.875 546.846 
1250 1814 52 6 6.026.348 218.500 
549 1824 47 3 1.942.124 597.054 
1203 1825 34 1 . 2.205.346 1.187.218 
583 1826 52 3 3.306.895 551 .149 

8 1828 34 1 21.903.649 1.557.227 
645 1831 46 3 218.462.670 80.396.398 
307 1835 44 8 1.639.320 111.329 
922 1839 71 1 28.506.628 14.253.314 

1180 1840 36 3 26.031.386 1.740.624 
889 1843 4 5.100.506 484.059 
107 1844 46 3 6.504.135 1.044.801 
265 1855 30 1 77.720.704 31.934.262 
933 1859 66 8 3.961.191 291.763 

2144 1860 100 3 39.538.599 11.866.220 
2075 1862 2 3.840.000 763.080 
485,2 1866 9 322.301.344 40.157.385 
520 1867 2 82.630.040 27.543.346 
532 1868 1 46.201.318 11.132.951 

2058 1868 69 1 280.167.504 88.394.339 
2123 1870 1 14.594.254 6.278.226 
2137 1870 63 10 13.988.200 1.273.073 

. r.r "' n_,."" ' . 1· .. ' ., I ·-- .. r-ç) . , - l .. -· C)'q- - . I -... ·- . · ·~fõYl'G'~• •. - --- 7:r.r~:.'fi'~ .. ..u:.Lmu.:.t::l ..... ~.... ... · ~ __ _ --·-- .r....J::J.. ~- 4 _ _ _ \!.1-)!J;.- . . .... ..--.. .. .. ~~· _ ___ .... --'~~ 

Proc. Pais I Data I Idade j N!l filhos l Bens brutos j L~ítima 
1090 1805 39 9 72.391.553 3.945.049 
1175 1806 84 7 14.524.078 2.074.868 
1584 1811 59 2 1.651.483 521.656 
1900 1813 46 1 3.170.075 1.585.037 
728 1817 82 6 3.988.189 371.138 
823 1818 6 11.615.200 867.933 
1148 1821 7 9.465.023 4.732.515 
820 1825 7 910.860 34.968 
229 1828 47 5 318.978.726 62.314.635 
685 1828 76 11 3.636. 750 165.306 
645 1831 46 3 218.462.670 80.396.398 

9 1832 86 7 84.431.299 5.977.676 
2250 1832 2 1.922.440 563.353 
784 1834 73 10 5.305.510 276.002 
860 1842 9 24.418.751 1.758.899 
667 1845 78 3 188.696.206 29.663.351 
520 1867 2 82.630.040 27.543.346 
1994 1868 79 11 273.055.622 8.661.412 

Fonte. 38 lnventanos AJESP 
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~~~ ~;;·~·~"~~~~~~~,~rno• 
1225 1802 3 1795 21 -18 
1432 1800 27 1781 34 -7 
1599 1802 2 1798 7 -5 
1668 1804 7 1798 12 -5 
629 1843 5 1798 9 -4 

8 1828 2 1822 5 -3 
1719 1806 1 1795 3 -2 
1168 1818 2 1798 4 -2 
1445 1823 4 1798 6 -2 
1584 1811 4 1802 5 -1 
1591 1810 17 1802 18 -1 
1894 1811 1 1798 2 -1 

16 1832 5 1829 6 -1 
501 1836 6 1829 7 -1 

1627 1806 1 1802 2 -1 
3 1837 2 1822 3 -1 

1977 1800 4 1783 5 -1 
881 1835 4 1798 5 -1 

1499 1813 1 1802 2 -1 
1455 1807 7 1798 8 -1 
1090 1805 14 1798 14 o 
416 1831 7 1829 7 o 
749 1834 2 1829 2 o 
728 1817 2 1783 2 o 
736 1835 2 1814 2 o 
609 1837 4 1829 4 o 

1672 1804 3 1802 3 o 
845 1835 8 1835 7 1 
1203 1825 5 1798 4 1 
490 1813 15 1798 14 1 
1185 1824 3 1814 2 1 
1184 1827 7 1829 6 1 
1631 1804 6 1795 5 1 
880 1814 4 1802 3 1 

1250 1814 11 1798 10 1 
1673 1809 2 1783 1 1 
485 1806 8 1802 6 2 
801 1816 5 1795 3 2 
307 1835 4 1829 2 2 
737 1838 5 1802 3 2 
1559 1815 9 1798 7 2 
641 1827 6 1822 4 2 

1260 1829 5 1829 3 2 
784 1834 4 1814 2 2 

1182 1806 5 1783 2 3 
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1100 1827 4 1822 1 3 
958 1837 7 1822 4 3 
1197 1803 5 1783 2 3 
1900 1813 8 1798 4 4 
1660 1810 7 1795 2 5 
742 1844 12 1829 6 6 
1895 1812 14 1783 7 7 
564 1844 10 1815 3 7 
493 1811 13 1795 4 9 
1170 1803 12 1781 2 10 
931 1823 17 1802 3 14 

Totais: 365 322 43 
Fonte: 57 Inventários AJESP e recenseamentos do AESP 

[AN16] 

Tabela 40: Comparação de inventários com escravos urbanos e rurais x 

848 
2041 
531 -7 

1148,2 10 17 1798 17 -7 
2137 1870 3 5 1819 6 -3 
757 1834 2 4 1829 4 -2 
869 1822 1 39 1801 1 o 

1175 1806 9 18 1781 8 1 
1169 1815 13 4 1798 12 1 
1592 1811 14 12 1798 13 1 
645 1831 11 322 1818 8 3 
515 1843 13 44 1829 5 8 

9 1832 23 132 1795 14 9 
975 1828 17 9 1798 7 10 
530 1819 38 613 1798 13 25 
721 1834 33 171 1822 7 26 
229 1828 39 242 1781 6 33 
472 1828 41 46 1798 7 34 

Totais: 287 2259 172 115 
Fonte: 18 Inventários AJESP e recenseamentos do AESP 
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[ANI7JTabela 41: Disp. testamentárias 1800-1850 

"' 
... .,.~ ... '* . ~ "-- · .. ~-· ... ... .. ,.,._ _,... ~~~ ·· 

: ~7-i.1 [•1flf . '• -· • .._ •" l!i'IóliTi ['õ):T H . _,_, \'/F. of7 · .. • . . ~. 

alforrias 23.295.804 6,36% 
esmolas 1.293.440 0,35% 
legados cônjuge 53.116.959 14,50% 
legados filhas 81 .986.794 22,39% 
legados filhos 43.081.675 11,76% 
legados outros 40.678.425 11,11% 
legados parentes 18.251.434 4,98% 
legados pios 15.318.750 4,18% 
missas 2.977.960 0,81% 
não informados 76.986.253 21,02% 
outros 9.268.294 2,53% 
Total Global 366.255.788 

.. 
. 100,00% .. . --. Fonte: 68 lnventanos AJESP 

T b I 42 o· t t t, . , d a e a . ISpOSIÇOeS es amen anas por peno os . 
-·· ........ ~ - .... .. . ·.· . _... , ._.,. .. '~-. 

· "'~ ~ · · ,._. ·· · "'i~wr,Jl!Y~r P·- ·•""" ... ... - ~...,... ·~~? 

-~ u j it:Y...±F'l.ll.!l ~) ~ . 
. 

\ ~- mr.rr . ~~]rr.ftfl .nll:õlr:.,..- ....... .. % .... 'i[tõfr,·p ·- . ~----~ • • '4 .-a:..!. 

alforrias 4 .736.854 4,26% 18.558.950 7,28% 
esmolas 361.120 0,32% 932.320 0,37% 
legados cônjuqe 11.017.118 9,90% 42.099.841 16,51% 
legados filhas 10.164.996 9,13% 71.821.798 28,17% 
legados filhos 41.685.714 37,45% 1.395.961 0,55% 
legados outros 11.319.172 10,17% 29.359.253 11,52% 
legados parentes 14.919.938 13,40% 3.331.496 1,31% 
legados pios 9.066.184 8,15% 6.252.566 2,45% 
missas 1.260.000 1,13% 1.717.960 0,67% 
não informados 4.116.675 3,70% 72.869.578 28,58% 
outros 2.658.412 2,39% 6.609.882 2,59% 
Total 111.306.183 100,00% 254.949.605 100,00% . . 
Fonte: 68 lnventanos AJESP 
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Tabela 43: listagem dos dados pessoais dos inventariados 
I Nome Falecido Data Idade Monte bruto Filhos Escravos I 
Francisca Maria Xavier de Matos 1800 72 21.602.177 27 
Manoel Simões Penalva 1800 62 529.225 10 4 
Maria Leite Lombria 1802 77 14.348.207 1 31 

João Jose Moreira, cap. 1802 38 9 .513.905 4 2 

Modesto Antonio Coelho Neto 1803 51 12.794.695 5 25 

Rosa Maria do Rosario Pedrosa 1803 42 3.556.596 5 5 

Manoel Cardoso de Abreu 1804 57 6.490.324 3 6 

Maria Perpetua da Luz 1804 32 2.964.150 2 7 

Vicente Jose Pais, ajud. 1804 49 630.200 8 3 

Clemente Jose Gomes Campones 1804 59 2.956.065 8 11 

Francisco Leandro de Toledo Rendon, dr. 1804 42 6.572.965 2 27 

Ana Francisca Novaes de Magalhães 1805 39 61.430.705 9 14 

João Pereira de Magalhães 1805 47 1.291.305 6 2 

Clara da Silva 1805 34 504.565 3 

Alberto de Oliveira Quintana 1806 50 2.930.156 2 8 

Antonio Rodrigues Salgado, guarda-mor 1806 58 10.210.693 5 

Antonio Manoel de Camargo Pires, capitão 1806 11.206.957 8 38 

Leonor Custodia de Araujo 1806 3 .547.170 2 7 

Maria Josefa Mendes da Silva 1806 84 14.156.133 7 27 

Antonio Jose Dias Coelho 1806 58 3.531.294 7 5 

Maria Pais de Camargo 1806 528.160 5 

Joaquina Angelica de Castro 1806 32 3.124.348 

Fabião Carneiro Soares 1806 71 1.145.333 

Jose Antonio Rodrigues 1806 76 5.143.941 

Salvador Rangel de Abreu, tem. 1807 58 511.930 4 7 

Francisco de Oliveira Barbosa 1809 55 792.721 1 

Lourenço de Cerqueira Cesar 1809 630.600 2 3 

Vicente Luis de Brito 1809 69 234.570 8 2 

Manoel Rodrigues Ramalde 1810 858.650 2 

Antonio Alvares dos Reis capitão 1810 72 4.411.669 4 17 

Antonio Manoel Eufrasio de Azevedo, dr. 1810 56 4.411.040 9 7 

Francisco Jose de Sampaio Peixoto, dr. 1811 60 18.121.831 2 13 

Manoel Antonio Pires da Mota 1811 50 8.964.717 2 25 

João de Almeida e Cunha 1811 2.538.403 3 7 

Francisco Jose de Sampaio Peixoto, dr. 1811 60 27.272.116 1 26 

Ana Maria do Monte Carmelo 1811 59 1.651.883 2 4 

Antonia Eufrosina de Cerqueira Camara 1811 39 41.079.618 7 26 

Diogo Jose de Souza, alferes 1811 63 9.208.116 

Isabel Maria de Souza 1812 49 543.623 

Ana Leonisa de Abelho Fortes 1812 41 7.255.738 2 12 

Lourenço Rodrigues de Almeida 1812 762.080 5 4 

Domingos Fernandes Lima, cap. 1812 79 14.131.143 14 

Antonio Soares Calheiros Gomes de Abreu 1813 68 9.872.906 1 15 
Pedro Pinto do Rego 1813 75 558.266 1 1 
Gregorio Jose Soares tenente 1813 57 1.288.926 6 1 
Francisca Rosa Botelho 1813 46 3.016.475 1 8 
Jose dos Santos Oliveira 1813 67 698.953 
Manoel da Luz Tralhão capitão 1814 61 20.730.290 5 4 
Manoel Jose Gomes 1814 52 6.750.348 6 11 
Escolastica Maria de Matos 1815 68 2.302.270 1 11 
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Nome Falecido Data Idade Monte bruto Filhos Escravos I 
Jose Pinto Tavares capitão 1815 65 21.824.161 5 17 
Manoel Vidal Gonçalves Neves, cap. 1815 61 3.758.525 4 9 
Jose Joaquim Mariano da Silva Cesar 1815 5.625.620 5 24 
Antonio Martins da Silva 1816 . 50 4.219.939 9 2 
Francisco Compton D'Eiboux, ten. cor. 1816 52 4.518.923 3 5 
Maria Francisca Pereira 1816 67 678.080 10 
Josefa Maria do Espírito Santo 1817 82 3.396.189 6 2 
Manoel de Oliveira Cardoso, m.campo 1817 80 14.097.973 1 
Mariana do Monte Carmo 1818 11.615.200 6 37 
Jose Francisco de Sales, cap-mor 1818 82 4.602.405 3 2 
Luis Antonio de Souza, brigadeiro 1819 65 1.118.085. 773 6 651 
Manoel Ferraz de Araujo 1821 9 .763.006 7 36 
Gertrudes Maria da Costa 1821 4.121 .720 3 3 
Francisco Bernardes da Silva, sarg-mor 1822 3 .662.no 7 6 
João Franco da Rocha cap. 1822 64 10.293.860 3 40 

Bento Dias Vieira 1823 7.525.530 2 10 

Manoel Jose Vilaça, alferes 1823 62 41.233.533 3 17 

Antonio Floriano Alves Alvim 1823 4.143.295 2 1 

Jose Francisco Nunes, tem. Cor. 1823 71 10.808.570 4 

Jose Manoel Ferraz 1824 47 1.942.124 3 

Diogo Jose da Silva 1824 56 903.180 6 3 

Francisca da Luz 1825 756.850 7 

Jose Vaz de Carvalho, brigadeiro 1825 n 9.973.230 5 10 

Antonio Jose Vaz, alferes 1825 34 2.039.820 1 5 

Roque Soares de Campos, rever. 1825 80 10.410.590 1 

Jose de Santana Lustosa, tenente 1826 52 3.308.985 3 4 

Manoela Jesuina de Jesus 1827 34 5.065.510 7 6 

João Nascimento da Fonseca coronel 1827 o 7.473.935 9 5 

Luis Gonzaga de Araujo, ten. 1827 55 11.063.982 7 4 

Dionísio Ereopagita da Mota 1827 61 5.695.200 7 

Francisco Pinto Ferraz 1828 34 21.841.369 1 2 

Manoel Rodrigues Jordão, brigadeiro 1828 47 317.469.294 5 281 

Joaquim Jose dos Santos, cor. 1828 82 51.419.610 8 87 

Francisco Mariano da Cunha 1828 142.782.508 9 105 

Manoel Alves Alvim 1828 76 3.065.110 11 8 

João Jose Rodrigues capitão 1828 70 15.575.184 9 26 

Antonio Joaquim Furquim Justino 1828 2.685.845 1 

Antonio Jose Vaz 1829 76 13.597.310 1 

Maria Amalia D'Eiboux 1829 567.660 5 

Antonio Mariano Bitancourt, ten. Cor.l 1830 2.303.010 5 4 

Lazaro Alvares Pereira 1830 64 1.146.380 1 

Antonia Benedita da Mota Ferragut 1831 2 .758.107 2 6 

Antonio Joaquim de Sampaio, ajud. 1831 44 2.792.966 3 7 

Francisco lnacio de Souza 1831 46 248.219.694 3 333 

Francisco Pinto Ferraz, cor. 1832 86 86.341.053 7 155 

Francisco Gomes da Silva 1832 44 8.602.037 3 5 

João Antonio Rosa 1832 58 33.902.400 7 5 
João Soares de Figueiredo Cardoso Barbas 1832 76 2.418.480 3 
Gertrudes Maria do Nascimento 1832 1.808.040 2 5 
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Nome Falecido Data Idade Monte bruto Filhos Escravos I 
Joaquim Mariano Galvão de Moura Lacerda 1834 47 181.398.351 4 204 
Antonio Pais de Camargo, rever. Cônego 1834 53 16.686.810 1 2 
Joaquim Antonio da Luz 1834 1.551 .330 6 
Martinho Dias Vieira 1834 73 5.762.272 10 9 
Joaquim Roberto da Silva Marques, Cor. 1834 1.797.725 4 3 
Joaquim Dias Vieira 1835 44 1.667.370 8 4 

Floriano Antonio Rodrigues 1835 59 8.882.750 3 10 
Manoel Jose Resende 1835 74 9.650.430 5 2 
Ana Candida de Castro do Canto e Melo 1835 11.223.360 8 8 
Maria Joaquina Rodrigues de Oliveira 1835 53 2.767.910 4 

Joaquim Jose da Fonseca, cap, 1836 48 5.237.810 3 6 
Antonio Joaquim de Abreu Pereira, rever. 1836 56 29.166.292 3 7 

João Jose de Alvarenga 1836 42 9.546.201 13 8 

Jose Vicente Lisboa, sarg-mor 1837 62 3.733.330 5 2 

Francisco Leandro Leme de Morais 1837 13.641.240 6 51 

Pulqueria Maria de Barros 1837 42 1.847.655 4 4 

Pedro Fernandes de Andrade, capitão 1837 48 12.101.499 7 7 

Jose Pedro Galvão de Moura e Lacerda, 1838 14.135.438 2 18 

Genebra de Barros Leite 1838 55 443.467.608 6 537 

Manoel lnocencio de Vasconcelos sarg. 1838 60 5.721.366 12 5 

Antonio Pereira Mendes 1839 71 41.655.786 1 5 

Bento Franco de Moraes 1840 12.054.409 5 17 

Joaquim Januario Pinto Ferraz 1840 36 26.020.966 3 10 

Jose Vaz da Cunha 1840 3.445.290 3 4 

Joaquim Maria da Costa Ferreira, sarg-mor 1840 4.790.073 3 

Benta Maria de Siqueira 1841 1.961.517 6 2 

Antonio Rodrigues de Almeida Jordão 1842 36 43.711.982 37 

Francisco Antonio Baruel, alferes 1842 24.363.091 9 38 

João da Conceição Maldonado 1842 45 12.277.816 2 8 

Antonio Jose Cardoso 1842 8.659.412 2 

Bernardo Francisco de Azevedo 1843 67 69.205.631 57 

Gertrudes Teresa Gonçalves 1843 73 15.007.506 7 14 

Custodia Maria do Sacramento 1843 76 2.069.860 5 

Escolastlca Joaquina da Trindade 1843 5.100.506 4 4 

Francisco Alves Alvim 1844 46 6.551.625 3 5 

Francisco Antonio de Miranda, capitão 1844 63 16.469.875 2 10 

Rodrigo Antonio Monteiro de Barros, des. 1844 43 61.539.129 7 12 

Isabel lnacia da Conceição Souza 1845 78 204.019.201 3 167 
Ana Bernardina de Araujo 1845 65 
Jose Alves Siqueira 1846 2.289.940 7 1 
Manoel Fernandes de Andrade, cor. 1848 76 24.602.735 9 27 
Jose Felipe Ferreira Garcia 1849 38.719.337 1 15 
Jesuíno de Cassia Lustosa 1849 5.152.090 1 3 
Francisco Pinto do Rego Freitas 1850 52.612.666 4 26 
Francisco de Assis Peixoto Gomide, dr. 1850 9.315.185 2 6 
Jose Antonio Gonçalvez 1850 11.324.911 3 5 
Francisco Gomes de Almeida, cap. 1850 56 1.733.870 1 
Fonte: 146 Inventários AJESP 

[ANI9] 
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Gráfico 1: Comprometimento da taxa de participação dos ativos nos bens brutos de 1800-1850 
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Gráfico 2: Evolução dos ativos 
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Gráfico 3 :Comportamento da taxa de participação dos ativos nos bens brutos de 1800-1850 
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Fonte: 146 inventários AJESP 
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Gráfico 4 : Comparação Dívidas Ativas x Passivas 
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Fonte: 146 inventários AJESP 
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Gráfico 5: comparação evolutiva de valores dos metais e libra esterlina 
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CAPÍTULO IV 

A DISTRIBillÇÃO DA RIQUEZA SEGUNDO OS GRUPOS 
ECONÔMICOS 

Este capítulo tem por objetivo identificar a participação dos diferentes grupos 

econômicos na dinâmica da cidade. Qual seria o padrão de vida e a importância das três 

faixas de riqueza no desenvolvimento de São Paulo? 

Nesta parte do trabalho nos propomos a apontar o surgimento das camadas 

médias na sociedade paulistana; apresentar o potencial de consumo dos diferentes 

grupos, destacando principalmente os bens pessoais; comparar as diferentes estratégias 

de acumulação da riqueza, separando os inventários em três níveis de riqueza, segundo 

seus montes brutos. Os elementos da riqueza (bens imóveis, profissionais, escravos, 

rendas diversas, animais, metais preciosos e bens pessoais), analisados em conjunto no 

capítulo anterior, são agora apresentados nos estudos de casos. 

Separamos a riqueza em três níveis com base na análise comparativa de nossos 

dados empíricos com os resultados apresentados nas teses sobre o mesmo período. João 

Luís Fragoso (1998, p.261) selecionou os inventários de negociantes, com montes 

brutos maiores de 50 contos de réis, como exemplo de negociantes de grosso trato da 

praça do Rio de Janeiro, de 1794 a 1846. Katia M. de Queirós Mattoso, para a Bahia, 

entre 1800 e 1889, observou que as fortunas de 2:100 a 10:000 nunca foram menos que 

113 do conjunto dos inventários: 

[ ... ] formadas por homens e mulheres situados nas camadas médias da população da 
cidade, onde se encontrava de tudo um pouco: gente que vivia de renda, artesões, 
membros do baixo clero, pequenos comerciantes, funcionários públicos e do setor 
privado e homens e mulheres de ocupação indefinida (1992, p.614). 

Nossos dados corroboravam essas informações- a maioria dos inventários

denominados grupo C enquadrava-se na faixa até 10 contos de réis. O grupo com monte 

bruto maior que 10 até 50 contos de réis, classificado por Mattoso como fortunas 

médias altas, nos o enquadramos no grupo B. Este grupo compreendia os medianamente 
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ricos. Por outro lado, o grupo A, acima de 50 contos de réis, era formado por uma 

minoria com f01tuna equivalente aos mais ricos do País. 

4.1. O papel dos negociantes de grosso trato e do alto escalão na dinâmica da 

cidade 

Classificamos no grupo A os indivíduos com monte bruto maior que 50 contos 

de réis. Treze falecidos nesta categoria, com monte bruto médio de 233:691 contos de 

réis, foram encontrados. Havia três mulheres que faleceram em média com 57 anos, e 

dez homens falecidos com 60 anos. Os maridos eram em média 16 anos mais velhos 

que as esposas: nove eram casados, dois viúvos e dois solteiros. A màioria ocupava-se 

das atividades comerciais, excetuando o ouvidor da cidade, o Dr. Rodrigo Antônio 

Monteiro de Barros; os demais declararam ser ligados a alguma atividade comercial: 

eram quatro negociantes de fazendas secas, três exportadores de açúcar, um negociante, 

dois comerciantes e um negociante de tropas. Bernardo Francisco de Azevedo era o 

único solteiro e sem filhos; ele, o brigadeiro Luís Antônio e o coronel Pinto Ferraz eram 

portugueses. Nove inventariados haviam nascido em São Paulo, e o ouvidor era de 

Minas Gerais. O grupo teve em média cinco filhos e distribuiu em média legítimas de 

27 contos de réis. 

O grupo A era composto de muitos inventários relacionados entre si. Ana 

Francisca Novaes de Magalhães e o coronel Francisco Pinto Ferraz, e também o 

brigadeiro Luís Antônio e Genebra de Barros eram casados. Isabel Inácia da Conceição 

Souza era mãe de Francisco Inácio de Souza, sobrinho e genro do brigadeiro Luís 

Antônio. O brigadeiro Manoel Rodrigues Jordão era cunhado do marechal Joaquim 

Mariano Galvão, tio de Maria Marcolina Prado Monteiro (esposa do ouvidor) e primo 

de Antônia Joaquina Mendes da Silva (esposa do coronel Joaquim José dos Santos). 

Somente em três inventários não havia parentes do grupo. Temos assim, treze 

inventários com três farnilias aparentadas e três não-aparentadas. 1 

J Trataram dos casamentos da elite paulista (SAMARA, 1980), (SCOTT, 1987) e (BACELLAR, 1987). 
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4.1.1. Inventários com escravos 

A maioria dos investimentos desse grupo foi em escravos (25,4%). Os 

negociantes eram também proprietários rurais e necessitavam de muitos escravos para a 

produção açucareira de exportação: eles tinham, em média, 202 escravos. Começaram 

utilizando seus contatos em Portugal para exportar o açúcar paulista. A seguir 

compraram terras, alguns receberam sesmaria para formar seus próprios engenhos. As 

fazendas e engenhos exigiam muito mais escravos que os negócios da cidade, por isso, 

90,6% dos escravos ficavam no campo e somente 9,3% ficavam na cidade. Esses 

negociantes engenheiros tenderam a comprar cada vez mais escravos para as suas 

propriedades. Para o período de 1800-1824, encontramos 665 escravos, e no período 

seguinte, 1825-1850, eram 1.964 escravos. A maioria das propriedades ficava na região 

de Campinas que, conseqüentemente, era a região que abrigava o maior número de 

escravos. O estabelecimento desses escravos no interior acabava deslocando parte dos 

negócios de drogas, fazendas e abastecimento para essas regiões. 

O brigadeiro Manoel Rodrigues Jordão encabeçava o grupo concorrente dos 

Souza de Queiroz.2 O brigadeiro faleceu em 1828, deixando viúva Gertrudes Galvão de 

Oliveira e Lacerda. Sua riqueza estava distribuída em 28% de escravos (281), 27% de 

dívidas ativas e 17% de imóveis (17). Os outros inventários tinham a mesma proporção 

em imóveis e escravos. Entretanto, este negociante tinha mais escravos do que o padrão. 

Algumas propriedades eram em sociedade, tais como: o sítio São João de Queluz, de 

ltu, em sociedade com Elias Antônio Pacheco, que foi a leilão para separar a sociedade; 

o engenho Bonsucesso, de Constituição, em sociedade com a viúva Ana Vitória; a 

fazenda Serra de Santo Antônio das Palmeiras, de Bananal, em sociedade com Antônio 

Barbosa Silva; a fazenda Espírito Santo, de Paraibuna, em sociedade com Antônio 

Pereira de Barros; as terras de Salto Grande estavam com o sócio e administrador 

Caetano José Gomes Carneiro para iniciar a produção. Nas demais propriedades 

ficavam somente os administradores, a saber: sítio e engenho São Manoel do Paraíso, 

em Morro Azul, com morada nobre; sítio e engenho Benfica, de Itu; fazenda Dois 

Corações, de Itapetininga, com morada nobre; fazenda Bonfim, em Caçapava; fazenda 

Natal, em Pindamonhangaba. Nessas propriedades trabalhavam os 242 escravos; elas 

produziam açúcar, café, laranja, algodão, arroz, feijão e milho. Em São Paulo, o casal 

2 Ver a biografia da família Jordão em: (BROTERO, 1948), e dos Prados em: (DARREL, 1977). 
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tinha uma chácara no córrego Piranga, onde foi avaliado um estoque de 3 milheiros de 

tijolos por 30$000 (10$000) e 15 milheiros de telhas por 150$000 (10$000). 

O casal residia na Rua Santo Antônio, em frente à igreja. Era um sobrado de 

3:400 contos de réis, com 3 lanços, 5 portas, 5 janelas com grades de ferro e quintal, 

onde trabalhavam vinte e quatro escravos. A casa da Rua Direita ficou para o morgado 

do filho. 3 O pastor norte-americano Daniel P. Kidder, quando foi hóspede da poderosa 

Gertrudes, no final dos anos trinta, descreveu com um toque de ironia os costumes das 

casas da elite paulistana: 

A Dona Gertrudes não possuía apenas essa fazenda, mas, seis outras de valor quase 
igual, das quais duas estavam situadas ainda mais perto da cidade, sendo todas elas 
dotadas do competente número de escravos, cavalos, mulas etc. Essa dama residia 
numa das melhores casas da cidade, e, fazendo gosto em obsequiar os visitantes da 
província, convidou-nos, a todos nós, para passar alguns dias em sua fazenda do 
Jaraguá, para onde removeu temporariamente toda a sua organização doméstica. [ ... ] 
Nessa refeição tomaram parte cerca de vinte pessoas, todas sentadas em bancos, ao 
longo de uma comprida mesa fixa no chão. A senhora sentia-se orgulhosa em poder 
servir aos seus hóspedes exclusivamente produtos de suas terras: o chá, o café, o 
açúcar, o leite, o arroz, as frutas, os legumes, as carnes, tudo, exceto a farinha de 
trigo, os vinhos e o sal - sendo que o último vinha do outro lado do Atlântico. [ ... ] 
Era rico e farto o serviço de mesa, mas reinava certa confusão entre as dez ou doze 
copeiras que poderiam ser perfeitamente substituídas por apenas duas que 
conhecessem bem o "metier". A baixela era das mais finas e caras. As mesas e 
cadeiras, miseráveis. A roupa de cama, as fronhas e as toalhas dos dormitórios eram 
de algodão, mas ornadas com largos babados de cambraia. Parecia que o contraste 
imperava por tudo. O jantar foi servido mais ou menos às 6 horas. A ceia às 9 
(K.IDDER, 1972, p.I94 e 203). 

As observações desse viajante destacam o contraste dos ricos paulistanos 

vivendo entre o luxo e o rústico.4 As baixelas e as roupas brancas não condiziam com o 

despojamento do mobiliário. O paulista mantinha a produção local, herança dos longos 

anos de produção para consumo, reduzindo assim a necessidade de importação da 

maioria dos produtos. Além disso, ele apontou a falta de racionalidade no uso da 

escravaria: como o escravo era também um investimento, os proprietários mais ricos 

talvez pudessem permanecer com mais escravos que o necessário, podendo assim 

vendê-los em condições favoráveis ou transferi-los para uma futura propriedade. O 

reverendo Kidder constatou ainda que a anfitriã transportara a tralha doméstica da 

3 Maria Beatriz N. Silva (1990) cita três morgados em São Paulo: o coronel Francisco Xavier dos Santos 
em J 813, deixou para o sobrinho Luís Rodrigues Vi lares; Manuel da Cunha Azeredo Coutinho Souz~ 
Chichorro deixou para o filho, João Maria de Souza Chichorro e Lima, as fazendas de São Paulo e 0 
morgado do filho do brigadeiro Jordão. Além desses, nossos inventários indicaram os moroado; dos 
filhos do brigadeiro Luís Antônio e o de Francisco Inácio de Souza. c 
4 A fazenda do Jaraguá foi comprada pela viúva Gertrudes Galvão. Na fazenda havia extraça-0 d 0 · d d · H e uro. Essa propne a e pertencia ao general Franca e orta, quando John Mawe (1978) visitou-a e 
em 1802, na declaração de bens de Maria Leite Lombria. • apareceu, 
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cidade para a fazenda, isto é, não seria hábito da elite paulistana manter as peças mais 

requintadas nas propriedades rurais.5 

Os estoques de mercadorias do brigadeiro Jordão eram proporcionalmente 

insignificantes: 368 mil réis em fazendas secas, 173 mil réis em drogas e 334 mil réis 

em metais. Ele possuía 144 créditos na capital e 39 em outras cidades. O grosso dessas 

dívidas era de contas das sociedades com sítios e engenhos. A maior delas (14:694 

contos de réis) era do sócio Elias Antônio Pacheco, referente ao sítio de ltu. A venda da 

sociedade do engenho Benfica a Caetano José Gomes rendeu 10: 186 contos de réis. 

Muitos créditos relacionavam-se às compras de tropas de mulas, venda da botica (que 

fora de João Antônio Rosa, por 2:491$000), ao pagamento do dízimo em São Sebastião 

e a outros que deviam ser empréstimos a juros. Suas cinco dívidas passivas também 

estavam relacionadas às sociedades em propriedades. Sérgio Buarque de Holanda, no 

prefácio do livro de Maria Theresa Petrone (1968), afirmou que o fazendeiro era 

também um comerciante, pois tinha que negociar sua produção. Creio que foi essa a 

característica principal do brigadeiro Jordão, um negociante .que investia em vários 

empreendimentos agrícolas e cujo sucesso dependia muito de sua habilidade comercial. 

O marechal de Campo Joaquim Mariano Galvão de Moura Lacerda faleceu em 

1834. Ele era militar, fazendeiro, negociante e irmão da viúva Gertrudes Galvão. 

Possuía 47% do monte bruto investido em 204 escravos, 29% em doze propriedades e 

12% em dívidas ativas. Tinha três grandes propriedades agrícolas, a mais valiosa era o 

sítio de pastos e engenho Bom Jardim, em Constituição, no valor de 12 contos de réis. O 

sítio produzia açúcar e café, tinha engenho para serrar e fazer mobília, e também pastos 

para os animais. O sítio e engenho São Joaquim, de Constituição, além das pastagens, 

tinha casas para o pouso das tropas. A fazenda de criar Araraquara recebia animais e 

escravos. A chácara Alecrim, no Brás, era sofisticada; tinha casas térreas de 3 lanços, 7 

janelas na frente toda envidraçada, com arvoredos, produção de chá, cercada de valos e 

espinhos; ela foi avaliada em 4 contos de réis. Havia ainda a chácara Rosa, com 

arvoredos e espinhos, medindo 98,5 braças de frente e 148 braças de comprimento, e, ao 

lado, a chácara Boa Vista, com casas de três lanços, 9 janelas envidraçadas, em terreno 

com 59 braças de frente e 140 braças de comprimento. O sobrado da Rua Boa Vista era 

a residência principal e limitava-se com os fundos do palácio; ele tinha 2 lanços, 5 

janelas de frente com grades de ferro, era decorado com papel pintado e tinha grande 

s M~ia Paes. de Barros ( ~-~98), neta do brigadeiro Luís Antônio, descreveu os mesmos costumes por 
ocastão das vtagens da famtha à fazenda. 
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quintal; foi avaliado por 12 contos de réis. Havia 33 '·e;cravos na capital, a maioria com 

profissão; os mestres carpinteiros eram qualificados como tanoeiros e para fazer carros; 

muitas escravas eram engomadeiras, costureiras e bordadeiras. Nos sítios e engenhos 

ficavam 171 escravos, sendo que os 53 escravos do engenho Bom Jardim eram também 

qualificados. Ele tinha 49 créditos a receber, a maioria deles de São Paulo, e três 

créditos de Goiás de 10.500 contos de réis. Suas dívidas eram maiores que seus créditos. 

Ele devia 57 contos de réis, 31% do seu monte bruto. Seu maior credor era o falecido 

brigadeiro Jordão. Sua viúva transferiu para o espólio de Jordão o sítio Bom Jardim e a 

elegante casa da Rua Boa Vista, para quitar a dívida que aumentava com os juros. 

Outras dívidas grandes referiam-se à compra de escravos no Rio de Janeiro. Enfim, há 

indícios de que ele revendia escravos e produzia vários artefatos nas propriedades. 

O negociante de escravos coronel Joaquim José dos Santos faleceu em 1828. Ele 

era casado com Antônia Joaquina Mendes da Silva, filha do negociante Francisco 

Pereira Mendes.6 Ele tinha 53% da riqueza envolvida nas doze propriedades e apenas 87 

escravos, 35% dos bens. O casal morava na Rua Direita, nos quatro cantos, ao lado da 

igreja Santo Antônio e Rua São Francisco. No centro ficavam 32 escravos, 

provavelmente algumas das dez casas do centro serviam para instalar esses escravos, 

outros oito escravos ficavam na chácara do Campo Redondo, a meia légua da cidade. 

Em Jundiaí, o coronel possuía uma fábrica de açúcar, a estalagem da ponte (na beira do 

rio) e os 45 escravos restantes. 

Selecionamos esses nomes para ilustrar casos de negociantes com grandes 

investimentos em escravos. Entretanto, a maior quantidade de escravos (651) foi 

encontrada no inventário do brigadeiro Luís Antônio, mas este negociante destacou-se 

principalmente pelo investimento em bens profissionais. 

4.1.2. Inventários com investimentos em propriedades 

As propriedades foram o segundo maior investimento (25,1 %) do grupo. Eles 

investiram sobretudo nas propriedades rurais (68,9%) em dezoito localidades, e somente 

31% em propriedades urbanas. A zona rural de Campinas e a capital receberam, cada 

uma, 27,7% dos investimentos desses negociantes. A seguir, Constituição (Piracicaba) 

ficou com 20% e Limeira com 8,3%. O grupo pouco se interessou com a produção para 

6 Frederico B. Brotero (1948) encontrou Manoel Rodrigues Jordão, pai do brigadeiro Jordão, coabitando 
com o tio Francisco Pereira Mendes nas listas nominativas de 1767. 
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o abastecimento da cidade, somente 5,3% eram investimentos nos sítios dos subúrbios 

da capital. O número das propriedades urbanas (95) e rurais (91) era equivalente; no 

entanto, como as propriedades rurais eram mais caras, o montante da riqueza empatada 

no campo era muito maior. A propriedade urbana, no período de 1800 a 1824, valia em 

média 1:985 contos de réis, e a rural, 5:231 contos de réis. No período de 1825 a 1850, 

as propriedades da cidade passaram a valer 2:625 contos e as rurais 5:913 contos, isto é, 

a propriedade urbana valorizou um pouco mais que a rural. Para o primeiro período 

contamos 40 propriedades, mas elas subiram para 146 no segundo período. Os 

engenhos, as chácaras, fazendas e as casas foram os imóveis que mais valorizaram, 

enquanto os sítios e as terras se desvalorizaram. 

Em 1850, quando faleceu Francisco Pinto do Rego, o juiz determinou que se 

fizesse primeiro o inventário do pai (Anastácio Freitas Trancoso, com aproximadamente 

88 anos), falecido por volta de 1841, pois os bens não tinham sido ainda partilhados. 

Em seguida, fizeram o inventário do filho. Optamos por manter somente as contas do 

primeiro inventário, pois o banco de dados não previa essa situação. Parece que pai e 

filho combinavam as atividades comerciais com a produção agrícola. 

O coronel Anástacio Freitas Trancoso há muito se tornara um agricultor 

exemplar. 7 A plantação de chá do coronel ficava no sítio da Freguesia do Ó, margem do 

rio Tietê, região chamada hoje Vila Anastácio8
• Em 1839, Kidder visitou-o e destacou a 

competência do coronel: 

A ordem era perfeita e nela havia pés de chá de todas as idades, de I a lO anos. As 
alas formadas pelos arbustos são intervaladas de 5 pés (1 ,52m). São duas as colheitas 
anuais. [ ... ] O Coronel e seu filho- sendo que o último é o principal administrador da 
fazenda - só tinham vendido as quantidades procuradas lá na plantação, e, portanto, 
retinham ainda a maior parte do que haviam produzido desde o início. A principal 
razão para terem assim procedido provém do fato que o chá melhora com a idade. As 
folhas eram guardadas em latas com rótulos indicativos das safras. Os implementas 
usados nessa fazenda para o preparo da folha eram muito simples e consistiam em: 
1 °) cestos onde as folhas eram depositadas quando colhidas; 2°) armações de madeira 
aparelhadas onde eram enroladas, uma a uma; 3°) fornos, ou enormes panelas de 
metal, para secá-las, ao fogo. 
Depois de percorrermos as proximidades da sede onde vimos belas plantações de 
mandioca, cana de açúcar, banana, café e algodão, sentamo-nos um pouco na sala de 
visitas do Coronel enquanto ele desenvolvia novamente algumas de suas velhas 
batalhas. Foi-nos servido vinho paulistano, puro suco de uvas cultivadas na fazenda, e 
que, segundo a opinião dos entendidos, era de fina qualidade (KlDDER, op. cit., 
p.209). 

7 O coronel Trancoso apareceu como comerciante no mestrado de Kátia M. Abud (1978). 
8 A produção de chá em São Paulo foi introduzida por José Arouche de Toledo Rendon (1978), na 
chácara da freguesia de Santa Efigênia. 
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Em 1850, a maior parte dos bens (61 %) estava investida em propriedades. Eram 

duas casas no centro, dois sítios (um próximo à estrada de Campinas e outro próximo à 

estrada de Santos) e uma sorte de terras no subúrbio. Seu sítio da Freguesia do Ó 

(25:200) 9 continha morada térrea de 4 lanços e 56.000 pés de chá. Os equipamentos 

foram pormenorizadamente avaliados: peças de moenda por 25$000, alambique 

15$360, forno de farinha 3$800, tachos de 30$720, roda de farinha 7$000, carroça por 

32$000, moenda 50$000, forno de chá 16$000; havia também 133 arrobas de chá 

avaliadas por 2:7000. O sítio da vila Anastácio e as benfeitorias representavam metade 

do monte bruto; os vinte e seis escravos correspondiam a 17% da riqueza; os animais, 

7%, e os bens profissionais, 6%. Os seis créditos eram de moradores da capital, e o 

débito era um empréstimo a juros a favor da suposta mãe do filho natural e único de 

Francisco Pinto do Rego Freitas. A residência ficava na Rua Santa Teresa. Os homens 

deviam permanecer preferencialmente no sítio e as três filhas no centro. Era um sobrado 

de 2 lanços grandes, valendo 6 contos de réis. 

Os negociantes tendiam a morar na cidade, porque era conveniente ficar mais 

próximo do centro de decisão política. Além disso, os sobrados do centro tinham as 

lojas e os escritórios no térreo, era cômodo ficar próximo da família e dos 

carregamentos das mercadorias. Desde os primeiros inventários do Oitocentos, 

encontramos casa e chácara como residência da família. Os mais afortunados tendiam a 

adquirir chácaras na região do rossio, áreas contíguas ao centro, e lá manter a casa de 

campo, com suas criações, arvoredos, córregos, ou regos; é provável que as mulheres e 

filhos menores ficassem mais tempo nas chácaras, enquanto os maridos cuidavam dos 

negócios na casa da cidade. Por outro lado, os menos afortunados aproveitavam os 

grandes terrenos das chácaras para instalar tendas, armazéns e hospedarias; contudo, o 

homem mais rico da cidade, o brigadeiro Luís Antônio, não sentiu necessidade de 

adquirir esse tipo de propriedade; sua casa social ficava na Rua do Ouvidor, sendo 

provável que no limite entre o centro e a zona arborizada, e talvez tivesse um grande 

quintal nos fundos, conferindo à casa o terreno das chácaras. 10 A viúva do brigadeiro, 

por outro lado, adquiriu uma chácara no Campo Redondo, mas já se haviam passado 

vinte anos, sua casa era mais incrementada, pois o marido novo era um homem culto. 

9 Para os historiadores que crêem que as terras do subúrbio estavam desvalorizadas. esta avaliação é 
desconcertante. 
10 Maria Paes de Barros (op. cit.) lembra que o tio, o barão Souza de Queiroz, ficara com o sobrado do 
pai, na Rua do Ouvidor. Ele possuía também uma chácara entre a Rua São Luís e a Consolação. 
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Figura 9: Thomas Ender (1793-1875). Uma sala de estar em São Paulo. 1817, lápis e aquarela. 
Reproduzido por (LAGO, p.36). 

Figura 10: Mesa e cadeiras do brig. Luís Antônio. Séc. XIX, madeira. Acervo do Museu Paulista. 
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Reis Filho (1978, p.24) descreve as casas da cidade com dimensões, número de 

aberturas, altura dos pavimentos e o alinhamento com as edificações vizinhas 

padronizado pelas posturas municipais. Elas apresentavam duas águas, uma para a rua e 

a outra para o quintal. O sobrado tinha chão batido no térreo e serviria para o 

alojamento de escravos, de animais, ou para lojas. A residência social ocupava o andar 

superior. V árias descrições de inventários confirmam essa versão; entretanto, 

encontramos, as casas de morada mais valiosas - as térreas e os sobrados - forradas e 

assoalhadas, sugerindo que algumas casas da primeira metade do Oitocentos já 

possuíam assoalho no térreo. 

O referido arquiteto definiu as chácaras coloniais como residências 

privilegiadas: entre o campo e o centro, seus grandes quintais com nascentes d'água 

solucionavam o problemático abastecimento do núcleo central. Encontramos sete 

falecidos com chácaras nos arredores. O casal Francisco Pinto Ferraz tinha uma chácara, 

com casas de vivenda térreas de dois lanços, na Rua Piques, ao lado da casa do 

brigadeiro Luís Antônio. A chácara tinha quintal e terras de café, com 130 braças de 

frente e 58 de comprimento, e valia 2:400 contos de réis. O brigadeiro Manoel 

Rodrigues Jordão tinha chácara com vivenda térrea de dois lanços, rancho de estrada, 

casas de olé!fia e arvoredos, no córrego Piranga até o rio Tamanduateí, e rio Moinhos 

Velhos até a estrada de Santos, avaliada por dois contos de réis. Esta chácara devia 

servir aos negócios de tropas e fornecer material para as construções, porém ela não 

tinha mobiliário apropriado para receber uma família da elite. Francisco Mariano da 

Cunha11
, morador do sobrado de 6:000 contos de réis da Rua São Bento, possuía uma 

chácara com casa de um lanço, quintal e poço, na Rua São João, valendo 700 mil réis. 

Seu sítio e engenho Franca (5:100), no subúrbio da capital, em 1828, foi descrito com 

plantações e laboratório de café. 

Há indicações dos tamanhos de algumas propriedades rurais. A fazenda Serra do 

Ribeirão de Santo Antônio das Palmeiras, de Bananal, tinha duas léguas de testada e 

fundos (média propriedade); o engenho Bonsucesso, em Constituição, próximo ao rio 

Piracicaba, media 250 braças de testada e um quarto de sertão (média propriedade), e o 

sítio Benfica, em Itu, tinha 600 braças de testada e 1.500 de fundos (média propriedade), 

todas propriedades do brigadeiro Jordão. O sítio São Joaquim, de Francisco Pinto 

11 
Não localizamos Francisco Mariano da Cunha nos recenseamentos. Este negociante havia aparecido no 

livro de Maria Thereza Petrone (1976) como antigo sócio do barão de lguape nos negócios de mulas. Ele 
reapareceu na tese de Elizabeth D. Rabello ( 1988) na relação dos negociantes de 1825. Teria falecido com 
55 anos. 
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Ferraz, tinha % de testada e duas léguas de sertão de sesmaria (grande propriedade). 

Joaquim Mariano Galvão possuía a fazenda de criar de Araraquara, com uma légua de 

testada e três léguas de sertão (grande propriedade). A maioria das propriedades era de 

engenhos, e algumas eram pastos ou matos para criação, mas parece que todas 

combinavam a produção principal com produtos alternativos, tais como: árvores 

frutíferas, algodão, farinha de mandioca e outros. 

No inventário de Genebra de Barros (1838) encontramos quatro engenhos do 

inventário do marido, de 1819. O engenho Monte Alegre, antes avaliado por 8:400, 

subiu para 52:613 (526%); o engenho Monjolinho, de 16:359 passou para 31:859 

(95%); o Santo Antônio passou de 6:000 para 35:000 (483%), enquanto o Limoeiro 

passou de 4:000 para 5:000 (25%). Na média, essas propriedades valorizaram mais que 

a projeção apresentada no capítulo anterior, e provavelmente algumas delas tenham 

passado por grandes melhoramentos. O Santo Antônio possuía 4.000 pés de café, 

pomar, 13.000 bananeiras, algodão, farinha, 83 quartéis de cana de 3:320 e loja de 

aguardente por 320$000; o Monte Alegre guardava 90 quartéis de cana de 2:880, além 

de 5.500 pés de cafés; no Limoeiro havia 500 pés de café e 35 quartéis de cana de 

1:120. Nessa avaliação a casa de morada, o armazém, o paiol e as senzalas deviam se 

referir a construções mais especializadas. A casa de morada da Rua do Ouvidor de 

4:400 foi reavaliada por 12:000 (172%). 

Petrone (op. cit.) apresentou a classificação de Melo Castro e Mendonça para os 

engenhos do início do Oitocentos, como segue: as grandes propriedades tinham mais de 

2.000.000 braças quadradas; as médias, mais de 100.000 até 2.000.000 braças 

quadradas, e as pequenas, menos de 100.000 braças quadradas; logo, um engenho devia 

ultrapassar Y2légua em quadra12
• 

4.1.3. Inventários com dívidas ativas 

Onze inventários apresentaram dívidas ativas, as quais representaram 19,8% dos 

montes brutos. O grupo tinha créditos em 47 localidades. A capital ficava com a maioria 

dos créditos (45%), Campinas com 9,3% e Itu com 2%. 

12 A légua de sesmaria correspondia a 3.000 braças ou 6.600 m. A braça equivalia a 2,20m. 

164 



' ,. .. • • l \ t 

,. ,(f··(·~ ..(ri.Jrf ~J\! "'4f.a. '~ ... -~· .. ~ ... .. _. .......... ! • . .-.:. -~~ ... L.-.J. ...~ .. ~~ -;. . 11 .. .,~~ .:.t., r, - -:;..J :"~ =- ,..,.. ~~- ~., :.._.~.;~~ ... ~i 
Figura ll : Miguel Dutra. Fazenda na margem esquerda do rio Piracicaba, domínio do visconde de Monte Alegre. 
1845, aquarela. Reproduzida no álbum da exposição sobre o pintor do Museu de Arte de São Paulo (1981 , p.33). 

A fazenda Monte Alegre pertencera ao brigadeiro Luís Antônio. Com o falecimento da viúva, 
Genebra de Barros Leite, a fazenda ficou com o Dr. José da Costa Carvalho, então casado em segundas 
núpcias com Maria Isabel de Souza Alvim. 

A aquarela apresenta o conjunto de casas da fazenda: casas de morada com muitas janelas; no 
lado direito, várias casas com portas (provavelmente senzala) e pequenos lanços de casas em seqüência 
(talvez alojamento de casais) à esquerda. Diversos cercados para os animais ficavam à frente desse 
conjunto, com um pouso lateral de tropas e pequenas construções para armazenamento. As terras ao redor 
parecem recém- queimadas, mas levando-se em conta que era uma antiga propriedade da família, é 
possível que fosse uma parte da fazenda mantida com mata, sendo preparada para o plantio. 
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A composição da riqueza do casal Francisco Pinto Ferraz era tipicamente de 

negociante. Em 1805, época de falecimento de Ana Francisca Novaes, o casal tinha 

63% da riqueza em dívidas ativas e 23% em imóveis, mas somente 5% em rendas 

diversas e 2% em escravos (14 escravos da casa). Eles tinham acabado de comprar a 

fazenda e engenho Cachoeira, em Campinas, por 8.700 contos de réis (terras e 29 

escravos) e tinham terras em Itu; os demais imóveis eram urbanos, dois sobrados no 

centro e uma chácara no Piques13
• Constavam os créditos da sociedade de dízimos de 

1789/92, de Moji-Mirim; as exportações de açúcar e fio de algodão por Santos; e as 

dívidas da compra da produção de açúcar dos engenhos de Porto Feliz. Ele tinha contas 

correntes em Lisboa, Porto e Rio de Janeiro. Em 1832, a riqueza de Francisco Pinto 

Ferraz mudara de perfil; suas dívidas ativas haviam se reduzido para 32%, o 

investimento em escravos subira para 31% (23 na cidade e 132 no campo) e os imóveis 

permaneceram com 25%, ou seja, ele havia se tornado um típico produtor rural. Ele 

possuía então o engenho de Campinas, outro em Atibaia, a fazenda de criação no 

Sertão, e havia adquirido mais quatro propriedades urbanas. A família continuou 

morando no sobrado do Largo da Sé, com dois lanços, duas frentes e quintal. No lado 

direito havia um altar ornamentado para missas e suas competentes imagens. O sobrado 

foi avaliado no primeiro inventário por 2:400 contos de réis, e no último por 4:400 

contos de réis. A chácara passou de 1:600 para 2:400. No primeiro inventário, o 

negociante possuía 35:505$447; no segundo, seu patrimônio atingiu 86:410$053, dando 

um crescimento médio do patrimônio de 1:885 contos de réis por ano. 

Alguns falecidos da amostra eram parentes do coronel Pinto Ferraz. O genro, o 

comerciante Joaquim Lopes Guimarães, foi casado com suas duas filhas. Os filhos 

Francisco Pinto Ferraz e Joaquim Januário Pinto Ferraz, ambos ligados ao comércio, 

foram casados com Domingas Francisca de Castro Rozo, filha de negociante de grosso 

trato do Rio de Janeiro. Além desses, ele tinha três filhos residindo na região dos 

engenhos: Luís Bernardo era sócio no engenho Atibaia, Antônio Januário ficava em 

Campinas e Manoel falecera em Porto Feliz. 

O desembargador Dr. Rodrigo Antônio Monteiro de Barros era mineiro e casado 

com Maria Marcolina Prado Monteiro. Ela era filha do negociante Eleutério da Silva 

Prado. O casal tinha 43% da sua riqueza em dívidas ativas e 23% em rendas diversas; 

seus imóveis e escravos representavam respectivamente apenas 15% e 10%. Envolvido 

13 Em 181 O, 0 viúvo recebeu uma data com 67 braças de frente e 42 de fundos, na estrada do Carro (Casa 
da Pólvora) (SÃO PAULO, 1938, voLVI). 
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na carreira do judiciário, o desembargador tinha mais capital de risco que os negociantes 

da cidade. O ouvidor era dono de uma sociedade de bestas com Manoel Ferreira da 

Costa, em Moji das Cruzes. A morada de casas da Rua São Bento valia 6 contos de réis, 

e a chácara da Luz, 3 contos de réis, lá ficavam 12 escravos. Os bens domésticos foram 

avaliados em 5 contos de réis, incluindo a segunda maior biblioteca do grupo com 94 

livros. O casal emprestava a juros para seu grupo familiar. Além disso, tinha uma 

apólice da dívida pública (desvalorizada) de 13:600 contos de réis. 

O grupo teve uma relação muito maior de créditos do que dívidas. Encontramos 

quatro débitos do marechal Moura e Lacerda referentes às compras de escravos no Rio 

de Janeiro. Por outro lado, havia nove créditos contra os negociantes do Rio de Janeiro; 

por exemplo, o coronel Manoel Moreira Lírio devia 2:892 contos de réis ao brigadeiro 

Jordão. O brigadeiro Jordão devia utilizar essas contas correntes para manter seus 

negócios de fazendas na cidade, e o marechal Moura e Lacerda, para adquirir os 

escravos a crédito. O brigadeiro Luís Antônio, ao contrário, não tinha créditos no Rio de 

Janeiro, mas no inventário apareceram trechos da sua correspondência com o irmão 

(Manoel Caetano de Souza) em Portugal, que desempenharia o papel de agente 

comercial no Porto. Pinto Ferraz também tinha contas correntes em Portugal e Rio de 

Janeiro. Não temos notícia dos relacionamentos dos demais negociantes, contudo, este 

nível de negociante tinha necessariamente relações comerciais fora do Brasil. 

4.1.4. Bens profissionais 

Onze inventários apresentaram esses ativos, representando 16,6% dos montes 

brutos do grupo. No entanto, eles tinham principalmente bens de produção e estoques 

rurais (90,9% ); as mercadorias, particularmente as fazendas secas que ficavam nas lojas 

nas cidades, representaram apenas 9% do conjunto desses bens. Após a Independência, 

a aplicação nesses bens rurais diminuiu, enquanto os estoques urbanos aumentaram. 

Somente seis inventariados tinham estoques de fazendas na capital. O brigadeiro Luís 

Antônio tinha 431:897 contos de reis em variados bens profissionais; o Dr. Costa 

Carvalho, segundo marido de Genebra de Barros, manteve o negócio de fazendas com 

um estoque de 194 mil réis na cidade; Bernardo Francisco de Azevedo apresentou 

estoque de fazendas de 15:789 contos de réis; Francisco Inácio tinha 2 contos de réis em 

estoque. 
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O negociante de fazendas secas Bernardo Francisco de Azevedo faleceu em 

1843, com 67 anos. No testamento deixou os bens para três sobrinhas em Portugal. Ele 

tinha dez casas pequenas no centro e duas em Campinas. O sobrado do Beco da 

Cachaça era a propriedade mais cara do centro, avaliada por 3:500 contos de réis, tinha 

quatro janelas de frente e grades de ferro. Nesse sobrado devia ficar a loja com as 

mercadorias. Todos os negociantes de fazendas secas tinham estoques muito variados, 

isto é, além da grande quantidade de fazendas, negociavam linhas, agulhas, miçangas, 

pedras, bijuterias, drogas, sapatos, artigos de toucador, de higiene, de papelaria, 

instrumentos de trabalho e construção, tralhas de casa e cozinha. Ele tinha dois sítios em 
' 

São Caetano, onde ficavam os animais; outra parte dos animais e dos escravos ficava na 

fazenda Boa Vista, porém esta propriedade não foi avaliada entre os bens: é provável 

que ele fosse sócio do proprietário dessa fazenda. Treze escravos ficavam no centro e os 

quarenta e quatros restantes permaneciam no campo. Constavam 16 contos de réis em 

suas dívidas, comprometendo 24% do monte bruto. Somente ele e o marechal Moura 

Lacerda apresentaram essa proporção de dívidas. 

Os instrumentos de trabalho dos engenhos do brigadeiro Luís Antônio 

destacaram-se entre os onze inventários com esses ativos. Na fazenda Taquaral, a 

morada, o paiol, o moinho, a fábrica e o tenda! foram avaliados por 1: 119 contos, e os 

instrumentos de cobres, por_360$000; na fazenda Tapera, com morada, os móveis e o 

paiol, 220$000; a fábrica e o engenho de bois, 1 :200; as ferramentas e o alambique, 

418$200; as ferramentas e os cobres da fazenda Santo Antônio, valeram 286:000, e 

avaliou-se por 2:000 a morada com móveis, a casa de purgar e a fábrica de bois; o 

engenho São Luís, com duas fábricas e engenho d'água, tinha cobres de 828:000; no 

engenho Taquaral - com sua morada, monjolo e fábrica de bois - as ferramentas e 

cobres custavam 213$000; no engenho Monte Alegre, a fábrica de bois, a morada com 

móveis e senzala, e os cobres corresponderam a 300$000. Nos inventários, os cobres 

referem-se aos instrumentos feito com este metal, por exemplo, tachos, caldeiras, 

formas, fomos, alambiques, etc. Eles eram avaliados pelo peso (libra) do metal. O 

cobre, de 1810 a 1823, foi cotado entre 400 e 500 réis. Entretanto, os estoques 

apresentaram o maior valor desses bens, a saber: açúcar (um de 233:495$192 e outro de 

160:0 13$693), aguardente (2:883$840), as mercadorias do armazém de Santos 

(1:427$420), da loja de fazendas de São Paulo (13:979$460) e da loja de fazenda em 

sociedade com Assunção (10:652$050). Percebemos que os estoques de açúcar para 

exportação empatavam a maior parte do capital do falecido, devendo ser o negócio mais 
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lucrativo da casa Souza. Como esses equipamentos não tiveram correspondentes nos 

demais processos, computamos esses bens no capítulo ill, excluindo o seu inventário. 

Nas propriedades do brigadeiro Jordão encontramos o valor de vários produtos 

agrícolas, inclusive do café. No engenho Paraíso havia 20.000 pés de café avaliados por 

2:000, e 55 quartéis de cana nova por 780$000 (14$000). Em Paraibuna, na fazenda 

Espírito Santo, o brigadeiro plantava fumo, café, milho e mandioca. Havia um estoque 

de 40 arrobas de café casca grossa valendo 32$000 e 50 arrobas de fumo por 48$000. 

Em Caçapava, a fazenda Bonfim apresentou grandes plantações e estoques: 27.000 pés 

de café por 2:700, 7.000 pés de café sem limpar no valor de 20$000, 3.000 pés 

formados de 480$000, 75 arrobas de café colhido por 75$000, além de 7 alqueires de 

milho por 42$000 (6$000), 4 alqueires de feijão por 32$000 (8$000), 40 alqueires de 

arroz por 16$000 ($400) e 4 arrobas algodão por 8$000 (2$000). Suas propriedades 

eram muito diversificadas. 

4.1.5. As rendas diversas e os animais 

As rendas diversas e os animais representaram, respectivamente, 3,5% e 3% dos 

inventários; entretanto, os investimentos nos animais tenderam a crescer após a 

Independência e as outras rendas se reduziram. Cinco inventários apresentaram rendas 

diversas, tendo se destacado o do brigadeiro Luís Antônio, com 30 ações do Banco do 

Brasil de 30 contos de réis, 4 ações da fábrica Ipanema de 3:200 contos de réis, 2.251 

contos de juros e 18:695 contos de réis de lucros comerciais; o brigadeiro Jordão tinha 

também, vinte e seis contos de réis em três aplicações, a saber: uma ação de um conto, 

25 ações de 6:254 contos, e lucros e letras de 18:994 contos de réis. O ouvidor Rodrigo 

Antônio tinha uma apólice da dívida pública rendendo juros de 6%, de 13:590 contos de 

réis, e uma letra de rendimento de José da Silva Prado por 720 mil réis. Genebra de 

Barros Leite, o brigadeiro Jordão e Francisco Inácio de Souza apresentaram o maior 

valor entre os cinco inventários com animais. 

A família Souza Queiroz era o destaque da cidade, com muitos de seus 

descendentes mantendo-se no grupo dos mais abastados. 
14 

O brigadeiro Luís Antônio de 

Souza teve um longo inventário, e seus bens foram descritos e partilhados em três 

etapas. Os estudiosos de seu processo consideraram as duas primeiras partilhas, mas 

aqui consideramos também os lucros comerciais e dos engenhos, e a última 

14 Ver a biografia da família Souza Queiroz em: (OLIVEIRA, 1943) e (LEONZO, 1981 ). 
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sobrepartilha como parte da riqueza acumulada pelo casal. A sobrepartilha transferiu os 

bens principalmente para os filhos, e é provável que isto tivesse sido acordado antes do 

inventário. O brigadeiro Luís Antônio destacou-se do conjunto com 39% da riqueza em 

bens profissionais e 29% em dívidas ativas. Os 35 imóveis (7 engenhos, 4 sítios e terras) 

correspondiam a 12% da riqueza, e os 613 escravos compreendiam 12% da riqueza. Há 

indicações de sociedade do brigadeiro com o Dr. Nicolau Pereira de Campos Vergueiro 

nos sítios e engenhos Limoeiro, Constituição (4:000); Morro Azul, Constituição 

(4:200); fazenda (1:800) e engenho Monjolinho (16:359), São Carlos; fazenda Taquaral 

(2:419), São Carlos; e engenho Taquaral (7:800), Constituição; este último era 

administrado pelo sócio Bernardo Guedes Barreto. Além desses, o brigadeiro possuía 

individualmente os engenhos: Tapera (7:420), São Carlos; Santo Antônio (6:000), São 

Carlos; Palmeiras (4:966), São Carlos; fazenda Atibaia (8:076), São Carlos; Quilombo 

(10:525), São Carlos; e os engenhos Monte Alegre (8:400), Constituição; São Luís 

(1:000), São Carlos; fazenda Bom Jardim (3:878), São Carlos, sendo que os últimos não 

constaram do Tombamento de 1817. 

O major de engenheiros, Luiz D~Alicourt, de passagem por São Paulo em 1818, 

descreveu a vila de São Carlos, sua produção e engenhos. Ele deu destaque aos 

engenhos e produção dos Souza de Queiroz: 

O principal senhor de engenho é o Coronel de Milícias Luiz Antônio, morador em S. 
Paulo, homem ajudado pela fortuna de um modo espantoso, e que possui uma das 
mais sólidas casas do Brasil: só ele, em Campinas, tem dezesseis engenhos, um dos 
quais lhe rendeu em 1817, nove contos de réis; a sua colheita anual não desce de 
trinta mil arrobas de açúcar, e a renda de sua casa em oitenta mil cruzados. Além 
desta, existem outras de bons fundos. A do Coronel Francisco Antônio de Sousa anda 
de dez, a doze mil arrobas, em cinco engenhos, quatro dos quais são próprios ( 1953, 
p.53). 

Enfim, o negociante engenheiro brigadeiro Luís Antônio possuía mais capital de 

risco do que muitos dos seus pares. O casal morava num sobrado de quatro lanços na 

Rua do Ouvidor. A propriedade tinha loja e estrebaria no térreo. Os bens de consumo, 

pessoais e da residência, foram avaliados por 3 contos, e o ouro e jóias, por 2 contos de 

réis. 
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4.1.6. Os bens pessoais e os metais preciosos 

Mascarenhas (1998, p.210-17) avaliou a bibliografia que relacionou os gastos 

suntuá.rios com o aumento das dívidas passivas dos agricultores baianos. Ela acabou 

concluindo que os gastos dos senhores-de-engenhos baianos com a produção seriam o 

principal fator de endividamento. Entretanto, ela ponderou que os gastos com status 

podiam agravar as dívidas. A maioria da bibliografia apresentada nessa tese é de 

políticos e escritores da época. Por exemplo, a autora citou trechos da correspondência 

do Morgado de Mateus, o governador de São Paulo de meados do século XVTII, e 

outros textos moralistas que visavam a criticar os hábitos típicos do Brasil colonial, tais 

como o uso de cadeirinhas de rebuço, de jóias nas missas, do crédito nas compras, ou 

seja, esses textos descreviam as relações de consumo e comércio da época como 

danosas para a economia. No entanto, eram esses costumes que dinamizavam o pequeno 

comércio colonial. Enfim, nosso estudo propõe-se a apresentar os hábitos de consumo 

como fundamentais para o desenvolvimento do mercado interno, e os investimentos em 

bens de produção e créditos, todos necessários para o crescimento da economia. 

Denominamos "bens pessoais" o mobiliário, as roupas, as peças religiosas e de 

decoração, livros, louças e as tralhas da cozinha; os móveis, as jóias e diversos 

formaram o campo "objetos pessoais" da ficha de inventário de Adeline Daumard 

(1984); Alcântara Machado (1943) considerou-os "bens de consumo"; Zélia M. C. 

Mello (1990) denominou-os "móveis" (mobiliário, jóias, arte, livros e vestimentas), no 

entanto, não os abordou por considerá-los mais apropriados para o estudo da história 

social; João Luís R. Fragoso (op. cit.) chamou-os "padrão de vida", e Sheila Faria 

(1998), de "recheios da casa e utensílios"; Maria J. R. Mascarenha (1998) ponderou que 

eles não seriam exatamente "bens de consumo", pois muitos deles eram transmitidos 

por várias gerações. 

Destacamos, entre os bens pessoais, alguns que identificavam novos hábitos de 

consumo típicos da elite, entre eles: instrumentos musicais, bibliotecas, móveis para 

escrita e leitura, arte e decoração, peças de higiene e iluminação, veículo de transporte, 

peças de jogo e lazer, aumento dos cômodos e dos serviçais da casa. Para essa seleção, 

aproveitamos alguns dados dos trabalhos canadenses de George Bervin (1983) sobre as 

atividades econ~micas e o nível de vida dos conselheiros de Quebec, e de Jean-Pierre 

Hardy (1983), que quantificou o aumento da riqueza e o incremento dos interiores 

domésticos em Saint-Roch, Quebec. Ambos pesquisaram a sociedade pré-industrial de 

Quebec do início do Oitocentos. 
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Os gastos com prataria e jóias, em média, chegaram a 2,3% dos investimentos; e 

com o mobiliário, roupas e utensílios da casa, a 1,5%. Porém, esses investimentos 

tenderam a crescer após a Independência. Francisco Inácio de Souza demonstrou 

possuir o mais alto padrão de consumo do grupo. Ele tinha 3% em bens pessoais e 11% 

em metais preciosos. As viúvas Genebra de Barros e Isabel Inácia de Souza e o ouvidor 

Monteiro de Barros destacaram-se, também, pelo investimento no conforto doméstico. 

A mobília de Monteiro de Barros foi avaliada com o nome do fabricante: as cadeiras, o 

sofá e a poltrona eram de Gonçalo Alves; o toucador, de Gonçalo Flores; e o relógio, de 

Roberto Rokl. Essa seria uma preocupação moderna de consumo, avaliando o objeto 

doméstico pela qualidade do artesão. O casal Monteiro de Barros tinha inclusive mesa 

de jogo de gamão e escrivavinha de prata na residência. De forma geral, a elite paulista 

não criara, ainda, um estilo de vida refinado proporcional à sua riqueza. Os cientistas 

alemães Spix e Martius (1991), de passagem pela cidade em 1817, constataram pouca 

influência dos produtos europeus nos padrões de consumo do paulista. Apresentamos 

em seguida as casas e farrúlias mais incrementadas. 

O inventário do casal Francisco Inácio de Souza e Francisca Miquelina foi 

abe1to em 1831 15
• Ele faleceu em Portugal, e ela, na viagem para o Rio de Janeiro. Após 

o retorno do pai para Portugal e o falecimento do brigadeiro Luís Antônio, Francisco 

Inácio tomou-se administrador dos bens de ambos. Os negócios estavam em expansão 

até os episódios da Bemarda. Segundo Daniel T. Damaceno (1993, p.247), os bens de 

Isabel Inácia e de Francisco Inácio foram seqüestrados, os caixeiros presos, os negócios 

e os engenhos arruinados. Eles foram enquadrados no decreto de 1822, que permitia 

seqüestrar os bens dos portugueses não residentes no Brasil. Após essa fase 

desfavorável, teve início o inventário do negociante. Seus bens estavam restritos a 40% 

de imóveis (26), a 39% (229) de escravos e a 5% de animais, ou seja, um inventário 

típico de agricultor. Francisco Inácio havia herdado do pai o engenho e fazenda Morro 

Grande e Boa Vista. Além disso, possuía os engenhos Rio das Pedras e Campo Grande. 

Restaram pouco mais de 2 contos réis em fazendas e, inexplicavelmente, nenhuma 

dívida ativa. O casal possuía a mais luxuosa chácara da capital: era uma grande 

propriedade de 11.600 contos de réis, com dois sobrados, janelas e terraços 

envidraçados, grades de ferro, cocheira, cavalariça, chafariz, rego, grande arvoredo e 

15 Francisco Inácio foi herdeiro universal, em Portugal, do tio Manoel Caetano de Souza. 
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quintal murado 16
, na Rua São João Batista, ao lado da capela de Santa Efigênia. Eles 

mantinham também a casa da Rua Direita, um sobrado de 4 contos de réis, com dois 

lanços, sacadas de ferro, janelas envidraçadas e quintal murado, como propriedade dos 

negócios. Os bens domésticos (metais preciosos e utensílios da casa) representavam 

14% da riqueza do casal (34:967$625), além da biblioteca com 88livros e um piano. 

Isabel Inácia da Conceição Souza, paulista de Santo Amaro, era viúva do tenente 

coronel Francisco Antônio de Souza, de Amarante, irmão do brigadeiro Luís Antônio. 

Após D' Alincourt (op. cit.), todos relataram que Francisco Antônio de Souza seria o 

segundo negociante mais rico da capitania. A viúva apresentou, em 1845, o quarto 

maior monte bruto do grupo A. A maioria da riqueza era representada pelos 17 imóveis 

(34%) e 229 escravos (29% ). Ela possuía o engenho e a fazenda Funil, em Limeira. Essa 

propriedade não tinha aparecido na relação de propriedades do casal no Tombamento de 

1817. O engenho devia ser uma imensa propriedade, pois foi avaliado por 50:508 contos 

de réis, além dos estoques seguintes: 60 quartéis de caninha plantada por 1:500 

(25.$000), 65 quartéis de cana para moagem por 1:625 (25$000), 60 quartéis de cana 

para moagem por 600$000 (10$000), 80 quartéis de cana nova por 1:600 (20$000) e 30 

quartéis de cana caiena plantada por 600$000 (20$000). Isabel Inácia produzia ainda 

milho, cevada e vinho nas propriedades de Portugal. As dívidas ativas e passivas 

correspondiam aos créditos dos filhos. O marido havia falecido em Portugal. Não se tem 

notícia do inventário, e tudo indica que a viúva preferiu continuar com as atividades 

rurais, mantendo para isto um administrador em Limeira e outro no Porto e, após o 

falecimento do filho, a família abandonou totalmente os negócios de fazendas secas. Ela 

e o filho tinham o maior valor em metais preciosos da amostra, apresentando, 

respectivamente, 11.503 e 28 contos de réis. 

Francisco Pinto Ferraz possuía 283 mil réis em objetos de arte, mas não eram 

para fins decorativos, pelo contrário, serviam como objetos para o altar do sacrifício da 

missa, a saber: altar, crucifixo e resplendor em prata; imagem da Senhora da Conceição 

com pedras e resplendor de ouro; mangas de vidro, imagem da Senhora das Dores com 

resplendor e espada em prata; Santana com resplendor em prata; três lâminas; quatro 

castiçais dourados; cálice de prata; ornamentos e cortinas em damasco; campainha de 

bronze e missal. O brigadeiro Jordão tinha 169 mil réis em objetos de arte, e ao 

16 Maria Paes de Barros (idem) descreveu que até meados do século XIX, a casa de Francisco Inácio fora 
a maior de São Paulo, a chácara tinha fonte abundante e estufa com uvas. O comendador Luís Antônio de 
Souza, seu pai, havia ficado com ela. 
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contrário do anterior, eram principalmente peças de decoração, a saber: uma imagem em 

jade da Senhora da Conceição; um Santo Antônio; um oratório; um painel da Senhora 

da Conceição; 27 pinturas em fumo no estilo francês; nove retratos chinese; um retrato 

do imperador e outro de D.João VI; e também uma sege. 

Muitos historiadores escreveram que os moradores e os negociantes paulistas 

raramente tinham bibliotecas, ou que os poucos livros encontrados nos inventários 

paulistanos eram religiosos e comerciais. 17 Apresentamos, então, as bibliotecas da elite 

paulista para relativizar a idéia do completo isolamento cultural da sociedade paulista 

nessa época. Encontramos quatro inventários com livros: Genebra de Barros (326), 

Rodrigo Antônio Monteiro de Barros (94), Francisco Inácio de Souza (88) e Manoel 

Rodrigues Jordão (7). 

A viúva do brigadeiro18
, Genebra de Barros, falecida em 1838, declarou a 

maioria da riqueza em imóveis (43%) e escravos (43%). Entretanto, o viúvo, Dr. José da 

Costa Carvalho, não apresentara ainda as dívidas ativas, os valores monetários e as 

outras rendas. Temos assim, apenas a primeira parte do inventário do casal. 

Provavelmente, com a relação completa dos bens, a composição desse inventário fosse 

outra: Da lista das propriedades rurais constava: o sítio Corumbataí, Taquaral, Pão 

Queimado, Limoeiro, e o sítio Monte Alegre, de maior valor, todos em Constituição. 

Em São Carlos havia as fazendas Monjolinho, com casa nobre, e Santo Antônio. O 

grosso do mobiliário e a totalidade da prataria continuavam no sobrado da Rua do 

Ouvidor, esquina da Rua São Bento. O novo casal tinha bens residenciais mais 

incrementados, seges, mobiliário para as várias salas, para os quartos e para a loja do 

andar térreo; grades de ferro ornavam as varandas, e a maior biblioteca da cidade, com 

326 livros, aquisição do Dr. Costa Carvalho, proprietário do primeiro jornal da 

Província19
• Todos esses bens foram avaliados por 12:588 contos de réis. A prataria, 

inexistente no primeiro inventário, valia 1:360 contos, e as jóias, 3:764 contos de réis. 

17 Rabello (op. cit.), na tese sobre os comerciantes de São Paulo da primeira metade do século XIX, não 
encontrou referência significativa de livros nos inventários pesquisados. 
18 Genebra de Barros era vinte e oito anos mais nova do que o primeiro marido, e catorze anos mais velha 
do que o segundo marido. 
19 Nas suas memórias, Albino J. B. Oliveira (1943) escreveu que, em 1821, Francisco Inácio hospedou 
Costa Carvalho, juiz de fora de São Paulo, e pobre .. Após o casamento com Genebra de Barros, Costa 
Carvalho deixou a carreira e fundou o Farol Paulistano; fez-se, então, liberal, deputado, senador e 
marquês. Genebra de Barros foi para Lisboa, a~oeceu e lá ~~rreu. No Porto, Costa Carvalho acertou 
casamento com Maria Isabel, neta de Isabel Inác1a da .Concelçao Souza, ou seja, a fortuna continuou na 
casa Souza de Queiroz. 
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não identificada. Genebra de Barros Leite. s.d. 
Acervo do Museu Paulista. 

Genebra de Barros Leite foi retratada com vestido de festa com grande babado no decote e 
somente um lenço de seda no pescoço. Os brincos amarelados combinam com a cor do vestido e 
pequenas margaridas ornamentam o cabelo . Nenhum detalhe denuncia ser ela a viúva mais rica da cidade 
e possuir brilhantes dignos de uma rainha. De porte severo, ela devia ser contrária à ostentação. 
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Constava também uma chácara no Campo Redondo, com casa de vivenda e de banho, 

contendo fábrica de farinha, algum mobiliário, que foi avaliada em 2:400 contos de 

réis20
• 

Enfim, o negociante mais bem sucedido da primeira metade do Oitocentos, o 

brigadeiro Luís Antônio, tinha toda a sua riqueza aplicada em atividades comerciais, de 

produção e de renda. Em sua casa não se encontrou prataria, peças de arte, livros ou 

outro acessório de requinte. No geral, não havia luxo ou ostentação nas casas da elite 

paulistana dessa época. Os viajantes da primeira metade do Oitocentos (Kidder e 

Martius) observaram que a elite paulistana não tinha o requinte proporcional à sua 

riqueza. 

Esses exemplos indicam que os negociantes de grosso trato da cidade, como seus 

pares do Rio de Janeiro, tendiam a transferir boa parte dos lucros comerciais para as 

atividades agrícolas. Fragoso (op. cit.) afirmou que, para a praça do Rio de Janeiro, essa 

transferência não favorecia o enriquecimento, porquanto os vários tipos de negócios 

desses empresários rendiam mais lucros do que os engenhos. Em São Paulo, não existia 

tanta variedade de negócios como no Rio; não encontramos nos inventários nenhum 

grande investimento em transporte, tais como: bergatins, navios ou trapiches, e a capital 

dividia com a praça de Santos os negócios de exportação e importação de mercadorias. 

O brigadeiro Luís Antônio teria criado um sistema de aplicações de capital de terceiros, 

porém os demais negociantes detinham apenas uma rede pessoal de créditos; os únicos 

seguros das cargas paulistas, encontrados nos inventários, eram de negociantes do Rio 

de Janeiro; uma parte das fazendas secas e todos os escravos eram enviados pelos 

negociantes do Rio de Janeiro. Conseqüentemente, com um leque de aplicações 

menores, os grandes negociantes de São Paulo encontravam na produção agro

exportadora um investimento lucrativo e seguro. Desse empreendimento, eles 

dominavam bem o processo de comercialização, enquanto o processo de produção podia 

ser deixado para um sócio ou administrador mais experiente. O maior inconveniente 

desses investimentos era a redução da liquidez para realizar novos negócios, pois muito 

capital ficava empatado em terras e escravos. Além disso, havia a preocupação com o 

futuro dos filhos; a maioria desses homens deixava filhos pequenos, e não sabiam se os 

filhos teriam as suas habilidades comerciais; os testamentos sinalizam a preocupação 

20 Em 1827, 0 Dr. José da Costa Carvalho recebeu uma data da Câmara, ao pé da chácara velha do Dr. 
Rendon, para edificar uma elegante casa de campo (SÃO PAULO, op. cit., vol. VIII). 
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dos pais em deixar bens de raiz inalienáveis. Desse ponto de vista, as fazendas e os 

engenhos dariam mais segurança de continuidade à riqueza da fanúlia. 

Para a expansão dos negócios da capital, a transferência da riqueza para as 

novas áreas agrícolas seria negativa. Entretanto, vimos que esses negociantes 

engenheiros continuavam ligados à cidade, ou seja, parte dos lucros da economia agro

exportadora regularmente retornava à capital, com a venda da produção, com o 

pagamento de juros ou com a compra das mercadorias dos atacadistas paulistanos. Essa 

distribuição da riqueza entre capital e interior inverter-se-ia definitivamente, quando o 

preço internacional do café passou a oscilar muito e o escravo tornou-se um ativo 

duvidoso. 

4.2. A riqueza dos negociantes e dos altos funcionários da cidade 

Enquadramos no grupo B os inventários com montes brutos maiores do que 10 

contos de réis até 50 contos de réis, perfazendo quarenta casos com montes brutos 

médios de 19:627 contos de réis. Eram trinta e três homens e sete mulheres, que 

faleceram em média aos 61 anos. As esposas eram, em média, onze anos mais novas 

que os maridos; tiveram em média quatro filhos e distribuíram 4:320 contos de réis de 

legítima. Vinte e cinco eram casados, nove solteiros e nove viúvos; vinte e sete fizeram 

testamentos; metade deles era da Província, e cinco de outras Províncias. Doze eram de 

Portugal; seis ocupavam-se com a agricultura, vinte e três com negócios, quatro tinham 

ocupações liberais, dois eram militares e dois religiosos. Havia ainda dois rentistas e um 

minerador. 

Eles apresentaram os ativos mais coerentes com a vida comercial. Seus maiores 

investimentos eram as dívidas ativas, correspondendo a 40% do monte bruto; a seguir 

vinham os imóveis, correspondendo a 22,9%; os escravos ficavam com 15,5% do 

monte; as rendas diversas e os bens profissionais eram 4,5% e 4,3%, respectivamente. 

No geral, tiveram ativa participação nos negócios, destacando-se como grandes 

empreendedores e consumidores da capital. 
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4.2.1. Inventários com as maiores dívidas ativas 

O comércio desta capitania me parece ser insubsistente pelo demasiado abuso de 
vender fiado; eu entendo que todas as coisas humanas têm seus termos, e que o 
vender fiado não seria desacerto se fosse medido pelos limites da razão, mas sendo 
com excesso me parece ser a causa de não haver dinheiro na praça, nem nas mãos dos 
moradores por girar todo o negócio em falso debaixo da capa do crédito e de morosas 
esperas. 
(trecho da carta de Morgado de Mateus, 1765-1775, para o Conde de Oeiras sobre o 
comércio fiado em São Paulo).21 

Trinta e nove inventários tinham dívidas ativas. A maioria (84,3%) era de 

créditos na cidade; em Curitiba havia 2,5%, e em Goiás, 2,1. No período de 1824 a 

1850, o valor médio das dívidas ativas por inventário reduziu-se em 8,5%, seguindo 

assim a tendência geral de redução dos créditos nos tumultuados anos após a 

Independência. Tudo indica que eram os negociantes desse grupo que forneciam os 

créditos para o Grupo C. 

Em 1828, Francisco Pinto Ferraz, filho do coronel Francisco Pinto Ferraz, 

apresentou 91% de bens em dívidas ativas. Além disso, ele tinha 2% em imóveis, dois 

escravos e 6% em bens pessoais. O irmão, Joaquim Januário Pinto Ferraz, também 

acumulava grande quantidade de dívidas ativas (80%), além de 10 escravos, 2% em 

bens monetários e 4% em bens pessoais. Enfim, eles seguiam os passos do pai, isto é, 

eram negociantes de fazendas secas do Rio de Janeiro, recebendo as mercadorias do 

sogro, do Rio de Janeiro, e as revendendo em São Paulo. Esses inventários descrevem o 

sistema de contas correntes dos empreendimentos familiares. Por exemplo, Domingos 

Francisco de Araújo Rozo enviava para Santos escravos, vinho do Porto e fazendas, e 

recebia do genro couros, chifres e açúcar. As contas dessas trocas incluíam os 

pagamentos do transporte, da alimentação, dos remédios, e também a parte social como 

as despesas da compra de patentes militares e do cerimonial da Ordem de Cristo. 

Francisco Pinto Ferraz vivia na casa de vivenda de dois lanços na passagem do Tatuapé. 

Em 1840, no inventário de Joaquim Januário, não apareceram bens de raiz. É provável 

que o casal continuasse na mesma propriedade e que esta estivesse em nome dos filhos 

do primeiro casamento. 

O negociante de fazendas secas capitão Manoel da Luz Tralhão era pardo, 

solteiro e natural de Cuiabá. Sua riqueza concentrava-se em dívidas ativas (75%), 

quinze propriedades urbanas (25%) e cinco escravos (2%). O sobrado da Rua do 

21 SÃO PAULO, Arquivo do Estado de. Documellfos interessal!tes para a história e costumes de Seio 
Paulo. Vol. XXIII. SP: T.Aurora, 1897. P.33. 
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Ouvidor valia 1:800, e os demais imóveis eram casas de um lanço para aluguel. O 

marechal de campo Manoel de Oliveira Cardoso arrematou em sociedade com Paulino 

Aires de Aguirra e Francisco Pinto Ferraz, o contrato de Curitiba do final do Setecentos. 

Suas dívidas ativas (34%) referiam-se a empréstimos, vendas de fazendas, aluguéis, e 

aos devedores dos dízimos de Curitiba. O Dr. Francisco José de Sampaio Peixoto 

arrematou o contrato de Curitiba no triênio 1799-1805, em sociedade com José Vaz de 

Carvalho e Paulino Aires de Aguirra, e o contrato de Paranaguá e Sorocaba também. 

Esse rentista apresentou grande quantidade de créditos em diferentes regiões, sendo que 

a maioria referia-se às cobranças dos impostos e às vendas de tropas e animais. Em 

suma, a maioria dos arrematadores de contratos tendia a acumular créditos. 

No livro sobre o bar.ão de lguape, Petrone (1976) traça o perfil do negociante 

paulista bem-sucedido: um indivíduo audacioso, inovador e bem-relacionado, 

combinando os negócios de cobrança de imposto, efetuada pelos particulares em lugar 

do Estado, com os negócios de tropas do Sul e o comércio de animais. O Dr. Sampaio 

Peixoto, além de se enquadrar nesse perfil, exemplifica a preferência dos portugueses 

pelas atividades mercantis, haja vista que, apesar de possuir um bom currículo para 

vencer na carreira pública, optou pela carreira dos negócios. 22 Por outro lado, os irmãos 

Pinto Ferraz exemplificam a simbiose do comércio paulistano com o carioca; todos os 

escravos novos, parte das fazendas secas, as drogas, os manufaturados e os artigos de 

luxo vinham do Rio de Janeiro, mas a maioria destes negociantes não tinha acesso 

direto aos mercados internacionais. Por conseguinte, os médios negociantes da capital 

necessitavam associar-se aos atacadistas do Rio de Janeiro ou de São Paulo para vender 

e comprar mercadorias a bom preço23
• Eles também tinham créditos em 46 localidades 

da capitania, porém a esmagadora maioria desses créditos ficava na capital. Enfim, era o 

grupo mais vinculado aos interesses locais. 

Havia quatro inventários com mais de 50% do monte comprometido com 

dívidas, e cinco com mais de 30% em dívidas. A maioria dos débitos do grupo (92%) 

era da capital, 5% eram créditos a favor dos comerciantes do Rio de Janeiro, e 2% eram 

compromissos em Portugal. O número das operações de créditos reduziu-se após a 

Independência, mas seu valor aumentou 248%. 

22 Segundo Abud (op. cit.), o Dr. João de Sampaio Peixoto e o filho foram negociantes, advogados e 
juízes da Capitania de São Paulo. 
23 Saint-Hilaire (op. cit.) observou que a cidade era um depósito de mercadorias da Europa. Ele indicou 
que os comerciantes locais conseguiam descontos de 25% junto aos colegas do Rio de Janeiro, 
conseguindo, assim, manter os preços das mercadorias no varejo com bom preço. 

179 



4.2.2. Inventários com investimentos em propriedades 

Os imóveis representaram o segundo investimento do grupo. Ao contrário do 

grupo A, eles investiam predominantemente na parte central da capital (79,4%), e 

secundariamente no subúrbio (7,8%), sendo que as propriedades rurais constituíam 

apenas 20,5% do total desses bens. 

O inventário do negociante de fazendas secas, o marechal de campo Manoel de 

Oliveira Cardoso, apresentou 59% de bens imóveis. Ele morava num sobrado, com altar 

em talha na sala principal, loja no térreo e quintal, avaliado em 2 contos de réis; e 

mantinha, na chácara da Glória, uma casa de morada e uma capela com altar, avaliada 

por 5:921 contos de réis. Essa chácara foi legada no testamento para o Bispado da 

capital para ser uma escola de meninos. No entanto, essa propriedade foi a leilão e o 

bispo teve de arrematá-la24
• Outro negociante português, José Pinto Tavares, tinha 

dezoito propriedades: era o maior número de imóveis do grupo. Ele residia num sobrado 

de 1:100 contos de réis na freguesia de Santa Efigênia e possuía mais sete casac; na 

capital. Ao mesmo tempo, tinha também muitos interesses envolvidos na nova fronteira 

agrícola, tais como fazenda de gado, uma chácara e uma casa de morada com loja de 

fazendas em Moji-Mirim. Logo, o negociante Manoel da Luz Tralhão, com a maior 

quantidade de casas alugadas no centro, estava mais envolvido na dinâmica dos 

negócios locais do que o negociante Pinto Tavares. 

O negociante português capitão Francisco Antônio de Miranda tinha várias 

propriedades na Luz, nos fundos do Recolhimento da Luz. Elas eram típicas 

propriedades para negócios, a saber: cinco casas de morada de um lanço, valendo entre 

14 e 200 mil réis, que deviam ser casas para aluguel; o sobrado de quatro lanços, 

forrados, com fogão e fomo de ferro e armação para o negócio de molhados, valendo 5 

contos de réis. Contíguos ao sobrado, situavam-se nove quartos que podiam ser quartos 

de hospedaria; a casa de dois lanços tinha armação para tenda e a casa de três lanços, 

forrada e assoalhada, tinha loja e quintal, com 21 braças de frente. Além delas, no 

centro, na Rua do Rosário, ele tinha um sobrado de dois contos de réis, com um lanço, 

três janelas de ferro e armação para loja. De forma geral, esse grupo preferiu as 

propriedades urbanas. Como eles utilizavam todo o capital acumulado para a 

movimentação dos negócios, não compravam engenhos. 

24 Nas cartas de datas encontram-se os pedidos de ex-governadores (Franca e Horta e o visconde de 
Congonhas) solicitando a chácara como terras devolutas. 
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Antônio Rodrigues de Almeida Jordão, filho legitimado do brigadeiro Jordão, 

recebera uma fazenda do pai. Ele e o capitão José Pinto Tavares eram os únicos 

engenheiros do grupo. Muitos deles (7) construíram chácaras nos arredores. Francisca 

Maria Xavier de Matos possuía chácara na várzea do Carmo, onde ficava a maior parte 

do mobiliário, enquanto o ouro e a prataria ficavam na Rua do Carmo25
; o casal João 

José Rodrigues e Gertrudes Teresa Gonçalves tinha chácara na Móoca com o mobiliário 

essencial, porém a casa social ficava na Rua Santa Teresa; o coronel José Pedro Galvão 

de Moura e Lacerda era proprietário de três chácaras no Pacaembu, onde ficava o piano 

e, como os demais, guardava o ouro e a prataria na Rua Boa Vista; o boticário Antônio 

Pereira Mendes morava na Rua São Francisco e produzia alimentos na chácara da Água 

Branca; o negociante Manoel José Vilaça, em 1823, época do falecimento, estaria 

morando na chácara da Rua da Luz, de 2:400 contos de réis, com sobrado de três lanços; 

a botica e a residência de João Antônio Rosa ficavam na Rua do Ouvidor, porém ele 

mantinha algum mobiliário nas casas de morada, com treze janelas, na chácara da Rua 

São João. Enfim, todos possuíam suas residências no centro, que era o local privilegiado 

dos negócios e da vida social, excetuando os casos de chácaras para negócios, as quais 

ficavam como segunda moradia; eram isoladas, possibilitando uma certa privacidade. 

Quanto ao modo de vida, as residências desse grupo valiam tanto quanto as casas de 

morada dos negociantes de grosso trato, ou seja, não havia ainda palácios ou palacetes 

diferenciando os ricos dos muito ricos. 

Esses inventários apresentaram algumas propriedades com suas medidas. Em 

1802, Maria Leite Lombria tinha campos com 2.914 braças de testada e 3 léguas de 

sertão (média propriedade), e terras lavradias com 670 braças de testada e 1 légua de 

sertão (pequena) em Parnaíba. Em Santa Fé, o casal tinha 6 braças de terras de campo e 

uma légua de capoeira. Em 1815, o capitão José Pinto Tavares tinha fazenda com 

campos de 6 léguas de sesmaria avaliada por 1:200, outra com uma légua de testada e 2 

léguas e 380 braças de fundos (média), outra com uma légua de testada de sesmaria com 

3 léguas de fundos (média) e sesmaria com meia légua de testada e fundos (pequena)26, 

todas em Moji-Mirim. Na capital, o capitão aparecera na Décima Urbana com oito 

casas, a maioria alugada; essas casas foram avaliadas entre 150$000 e 1: 1 00; ele residia 

na Rua Direita, ao lado do convento do Carmo, num sobrado de 1:600, com três andares 

25 Rabello (1980) interpretou que a viúva fosse sócia do negociante de fazendas José Gravão; de fato, este 
negociante era seu inquilino na loja do térreo. 
26 Classificação citada por Mello Castro e Mendonça. 
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Figura 13: AZEVEDO, Mi1itão Augusto de. Rua da Quitanda 
de São Paulo- 1862-1887. SP: Arquivo do Estado, 2003. 

A foto da rua da Quitanda fez parte do álbum de Militão Augusto de Azevedo. Nos anos 
sessenta, essa rua estava completamente edificada, com casas de morada térreas e sobrados com lojas. O 
calçamento era de pedra, rebaixado no centro para escoar as águas pluviais. Predominava ainda a taipa de 
pilão, coexistindo dois estilos: as portas e janelas retas mais antigas e as portas e janelas encurvadas. Dois 
sobrados tinham janelas quadradas, talvez com as antigas rótulas. O prédio do primeiro plano poderia ser 
um banco. Ele fora remodelado assimilando as novas tecnologias: perdera o grande beiral do telhado, 
recebera adereços no telhado, revestimento com mármore e seu canto fora arredondado. Todas as casas da 
rua apresentavam pé direito padronizado, resultado das posturas municipais para homogeneizar o 
conjunto residencial do centro. Nas paredes de algumas casas estavam fixados ainda os lampiões. 
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e quatro lojas. Em 1818, Mariana do Monte Carmo tinha o sítio Paragem da Serra, com 

800 braças de testada e meia légua de fundos de terras lavradias e criação. O grupo 

incluía ainda seis proprietários rurais e seis indivíduos produzindo (açúcar, criação, 

arvoredos, lavouras, mandiocais, olarias e cafezal) principalmente para o abastecimento. 

4.2.3. Inventários com escravos 

Os escravos correspondiam a 15,5% do monte bruto - média de 17 escravos 

por inventário- e se utilizava um pouco mais de escravos no campo (359) do que na 

cidade (305). Após a Independência, o valor médio dos escravos aumentou 172%, 

conseqüentemente, a porcentagem de escravos adquiridos caiu para 47%. 

Em 1848, o negociante de escravos coronel Manoel Fernandes de Andrade 

apresentou inventário com maior número de escravos urbanos e rurais. A viúva e os 

filhos moravam no sobrado de 4 contos de réis, no Pátio da Misericórdia. No térreo 

havia quatro portas, loja e quatro janelas no andar superior, onde ficavam cinco escravas 

e cinco escravos: esse imóvel fora legado inalienável da viúva, por isso foi transferido 

diretamente para os filhos. O casal tinha ainda o sítio Palmeiras, em Moji-Mirim, com 

cafezal e caixas de adubo, avaliado em 9 contos de réis, onde ficavam treze escravos e 

quatro escravas. O coronel residia no sítio da vila Triunfo, de pastos e arvoredos, em 

Rio Grande de São Pedro do Sul, com uma companheira mais nova que ele quarenta e 

seis anos, tendo lhe deixado a terça de legado. O inventário apresentou 40% em dívidas. 

Seu maior credor era a casa Sousa de Queiroz, por um crédito de 1812 no valor de 

2:966, e somados os juros, a dívida estava em 7:237; era também devedor de 844$000 

ao fornecedor da loja, José Rodrigues Pereira. 

Os inventários com maior número de escravos eram dos agricultores do 

subúrbio. Francisco Leandro Leme de Morais era agricultor e criador, possuía 64 

animais no sítio de Guarulhos avaliado em 400$000, e árvores frutíferas no sítio de 

Juqueri (200$000), ocupando 51 escravos. Os bens pessoais (147$000) e os metais 

preciosos (576$000) ficavam também em Guarulhos. Na Rua São Bento possuía um 

sobrado de dois lanços, com quatro janelas, avaliado por 1:200, e uma casa de três 

lanços, uma porta e janela, na Rua do Comércio, por 1 :000; elas deviam ser 

propriedades para aluguel, pois não foi inventariado qualquer mobiliário nelas. 

O grupo A acumulava muitos escravos porque tinha grandes engenhos e 

fazendas. Entretanto, como o grupo B, era composto de negociantes ativos e apresentou 

uma média menor de escravos por processo ( 16,6). Os agricultores do grupo, seguindo a 
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tendência dos proprietários rurais, possuíam mais escravos, uma média de 21 ,6 escravos 

por processo. Esses agricultores tinham propriedades nos subúrbios, eram sítios com 

variada produção para o abastecimento do mercado local ou regional. 

4.2.4. Inventários com significativos bens profissionais 

Os bens profissionais representaram 4,3% dos montes brutos: eram constituídos 

basicamente (91,6%) de mercadorias para o comércio, e somente 8,3% foram 

representados por estoques e instrumentos rurais. Os estoques urbanos tenderam a 

aumentar após a Independência. As rendas diversas apareceram em nove inventários: 

eram 4,3% dos bens, relacionando-se principalmente aos lucros e juros, sendo que não 

encontramos apólices ou ações. Os animais representavam apenas 1,7% da riqueza, e 

seu número caiu de 1.342 para 509 após a Independência, apesar do seu valor médio ter 

aumentado em 351%. 

O boticário português João Antônio Rosa faleceu em 1832. Ele era casado com 

Margarida Maria da Conceição, filha natural do brigadeiro Luís Antônio. As drogas da 

botica foram avaliadas em 7:666 contos de réis e representavam 23% dos bens. O 

brigadeiro Luís Antônio era sócio da botica, mas em seu testamento ele isentou o sócio 

do pagamento da sua parte. 

Foram encontrados três inventários de boticários. O de Antônio Pereira, falecido 

em 1839, deixou uma lista de drogas da botica em São Sebastião, no valor de 1:208 

contos de réis. No inventário do brigadeiro Jordão, ele aparece devendo 2:491 contos de 

réis referente à compra da botica. Dionísio Ereopagita da Mota, de família de boticários, 

faleceu em 1828, porém seu inventário está incompleto, sem a relação das drogas, dos 

escravos e de algumas propriedades, que já tinham sido distribuídas como legados. 

Estes dados sugerem que, com aproximadamente dois contos de réis em estoque, 

formava-se uma botica, ou melhor, bem menos que o valor empatado nos engenhos. 

Logo, a botica de João Antônio Rosa parece ter sido a mais sortida da capital. 

Antônio Rodrigues Salgado, português, solteiro, faleceu em 1806.27 Seus 

estoques de fazendas secas valiam 1:700 contos de réis. Sete créditos eram da capital e 

dois do interior, totalizando 5:824 contos de réis. Em contrapartida, ele devia um conto 

27 Fabião Carneiro Soares, que fora administrador dos bens do falecido cônego Luís Teixeira Leitão, 
deixou como testamenteiro Rodrigues Salgado, que faleceu em seguida; seu filho acabou administrando 
os bens de todos e sumindo com os testamentos, e por fim ele foi preso pelo juiz. Como havia muitos 
comerciantes portugueses solteiros na cidade, os amigos tentavam apossar-se desses bens após seu 
falecimento. 
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de réis, três débitos da capital e um de Guaratinguetá. A loja e residência ficavam na 

Rua Direita. Era uma casa de morada térrea, de três lanços, forrada e assoalhada, 

avaliada em um conto de réis. O capitão Domingos Fernandes Lima, português, casado, 

faleceu em 1812, deixando estoques de fazendas no valor 2:697 contos de réis, 163 

créditos valendo 6.334 e 32 dívidas de 2.102. Morava num sobrado de 2 lanços e quintal 

murado, na Rua do Comércio, avaliado em 1:700 contos de réis. José Antônio 

Gonçalves, português, casado, faleceu em 1850. Ele tinha 3:376 contos de réis em 90 

créditos. Suas doze dívidas eram dos fornecedores Felizardo Antonio Cavalheiro, de 

chapéus; Antônio Teixeira Carvalho, de produtos químicos; Lourenço Dorningues 

Martins, Manoel Caetano de Abreu, Antônio Bernardo Quartim e Celestino Bourrol, de 

fazendas secas. Morava num sobrado da Rua do Rosário, com quintal, valendo 4 contos 

de réis. O alferes Manoel José Vilaça, em 1823, deixou um estoque de fazendas no valor 

de 4:567 contos de réis. 

O capitão Pedro Fernandes de Andrade era casado, português, proprietário de 

loja de fazendas secas e de armazém de molhados. O casal morava num sobrado de 367 

mil réis, na Rua do Comércio. Os estoques foram avaliados em 7:044 contos de réis. Ele 

tinha 94 créditos totalizando 2:344 contos de réis, porém devia 3 contos de réis para 

José Antônio Fernandes e 2:374 contos de réis para João Gonçalves Pereira, do Rio de 

Janeiro. Mesmo com os débitos maiores que os créditos, tinha ativos suficientes para 

saldar as dívidas. O capitão devia ser atacadista de molhados, pois os comerciantes de 

molhados dificilmente acumulavam riquezas, e por isto raramente abriam inventários. 

Catorze proprietários de lojas de fazendas secas do centro com estoques foram 

encontrados. Eles mantinham um equilíbrio entre as dívidas ativas e as passivas. As 

lojas apresentavam estoques médios de fazendas ou drogas no valor de 2:198 contos de 

réis. A clientela era principalmente da capital, pois as vilas do interior tinham seus 

varejistas associados ou relacionados aos atacadistas da capital. 

Doze inventariados apresentaram estoques rurais, e três deles possuíam fazendas 

e equipamentos dos sítios. No início do Oitocentos, faleceu o negociante de fazendas 

Modesto Coelho Neto28
• O negociante tinha uma grande carteira de créditos 

representando 50% dos seus bens, entretanto não encontramos estoque de fazendas na 

sua lista de bens; possivelmente ele ainda possuía antigos créditos dos negócios 

mercantis, porém, próximo do falecimento dedicava-se principalmente às suas 

28 
Ele constou da lista de negociantes de Rabello ( 1980). 
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propriedades. No sítio Capivari (2:141), em Porto Feliz, havia um tacho de 61$400, um 

alambique de 32$600, 6 alqueires de alimentos por 30$000, 40 arrobas de açúcar alvo 

por 51$200,40 arrobas de açúcar redondo por-32$000 e 4 quartéis de cana por 50$000. 

Outro exemplo de bens profissionais rurais pode ser encontrado no inventário do 

capitão João Franco da Rocha nos anos vinte. No sítio Oratório (600$000), em 

Caguaçu, o milheiro de telhas valia entre 4/5$000 e a tenda de ferreiro 40$000; o fomo 

foi avaliado por 16$800, a prensa de mandioca por 5$000, a bacia por 38$000, a roda 

para a produção de farinha por 8$000, a moenda por 19$200 e o alambique por 15$000, 

nessa época o cobre variou entre $320e $400 a libra. Este processo sugere que os sítios 

do subúrbio produziam os mantimentos e as carnes, como também as ferramentas, os 

materiais de constmção, os tecidos e as rendas. 

4.2.5. Os inventários com animais e rendas diversas 

Em vinte quatro inventários apareceram animais que representaram 1,7% do 

total dos bens. Os que tiveram maior valor em animais foram: Bento Franco de Morais 

(1840) com 2:711 contos de réis, João Franco da Rocha (1822) com 1:318 contos de 

réis e João Jose Rodrigues (1828) com 1:183 contos de réis. 

O capitão João José Rodrigues era outro negociantes de fazendas secas que se 

dedicava à agricultura. Os escravos e os imóveis correspondiam a 64% dos seus bens. 

Ele possuía 453$000 em fazendas secas na Rua Santa Teresa, enquanto nas chácaras do 

Brás e da Penha ficavam 50 cabeças de gado, 17 vacas e novilhas e 53 cavalos, que 

foram avaliados por 730$000, e no sítio Jacuy, paragem de Caguaçu, os 200 alqueires 

de mandioca! novo valiam 64$000. 

As outras rendas apareceram em nove inventários. Elas foram mais significativas 

no período de 1800 a 1824, com 6,5%, do que após a Independência, quando 

representaram 3,1 %. Computaram-se aluguéis, ordenados e lucros comerciais. Antônio 

Pereira Mendes (1839) recebeu 14:484 contos de réis, referentes a pagamentos de juros, 

lucros comerciais e aluguéis de escravos. Maria Leite Lombria recebeu 3:745 contos de 

réis dos lucros dos negócios. 

O Dr. Francisco José de Sampaio Peixoto apresentou 16 contos de réis 

relacionados aos lucros das suas várias sociedades. Os lucros do contrato de Curitiba 

apareceram discriminados. Em 1799, eles arrecadaram 13:250; em 1800, 18:645; em 

1801, 19:897; em 1802, 8:495, totalizando 60:288 contos de réis. No triênio seguinte 
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arrecadaram, em 1802, 10:647; em 1803, 24:283; em 1804, 25:487; em 1805, 23:237; 

em 1806, 18:598, totalizando 102:254 contos de réis. Os sócios pagaram 36:720 pela 

propina da Junta da Real Fazenda do 1° triênio e 50:401 pelo 2° triênio. No mesmo 

período, os sócios importaram 53:531$771 em fazendas para a loja do Registro de 

Curitiba, nessa loja foram arrecadados 72:003$608. Em sete anos, os lucros dessa 

sociedade somaram 98:135$936, em tomo de 38% do capital investido. Eles investiram 

160:722 e arrecadaram 258:859 contos de réis sobre os direitos de Curitiba, de Cima da 

Serrae Vacaria, do distrito das Lagens29
, da passagem do rio e da loja das fazendas do 

registro de Curitiba. Cada sócio ganhou 32:711$978. 

Petrone (op. cit.) indicou os lucros dos direitos de passagem, da sociedade do 

barão de lguape. Em 1818, ele vendeu os direitos de Curitiba com lucro de 56%. No 

triênio 1820 a 1822, a sociedade empatou 37: 173 e arrecadou 52:264 contos de réis no 

contrato de Sorocaba, com lucro de 45,9%. No mesmo período, no contrato de Cubatão, 

a sociedade teve lucro líquido de 31 ,5%. Parece, portanto, que o percentual dos lucros 

dessas passagens estava em ascensão, e talvez por isso o governo tenha deixado de 

delegar esses serviços aos particulares. 

Ninguém do grupo B realizou investimentos de riscos, tais como ações ou 

apólices. 

4.2.6. Os bens pessoais: mobiliário, decoração, livros e metais preciosos 

No capítulo 11 apresentamos a metodologia de trabalho de Micheline Baulant 

( 1989) para a pesquisa dos bens de consumo das sociedades pré-industriais. Esse 

trabalho mostrou um método específico para o estudo quantitativo dos bens domésticos, 

que serviu de parâmetro para esta pesquisa. Para este estudo, selecionamos alguns 

inventários com bens de consumo típicos da primeira metade do Oitocentos. 

O grupo B apresentou uma média de 3% em metais preciosos e 2% da riqueza 

em objetos domésticos e pessoais. Vinte e nove residências tinham oratório e imagens 

religiosas, três tinham cadeirinhas de rebuço decoradas e cortinados, viabilizando, desta 

forma, o mercado local dos artífices. 

29 
Mantivemos a grafia do contrato transcrito no inventário. 
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Figura 14: José Wenceslau de Andrade. Cruz com Santo Lenho. 1779-94, prata fundida, 

repuxada e cinzelada, 55 em. alt. , 2.200 k. Reproduzida em Mosteiro de São Bento (1998, p.ll4). 

Dom Clemente Silva Nigra foi o mrus Importante historiador da tradicional arte paulista de 
meados do Novecentos. Esse monge pesquisou toda a documentação do Mosteiro São Bento da capital, e 
identificou um grupo de artistas participantes das obras de reconstrução do mosteiro na segunda metade 
do Setecentos. Tendo-se destaque o mestre-ourives José Wenceslau de Andrade, que foi contratado para 
confeccionar peças para a igreja entre 1779 a 1794. 

A referência nos inventários post-mortem de dívidas a favor desses profissionais exemplifica a 
variedade de informações fornecidas por essa documentação. 

188 



No inventário de Maria Leite Lombria foi relatado que a caldeirinha de prata 

teria sido transformada em cálice e o faqueiro, a salva e a tamboladeira30 foram refeitos 

em estilo moderno pelo ourives José Wenceslau31
• 

O casal apresentou um conto de réis em metais preciosos (7% dos bens) e 642 

mil réis em objetos, cinco peças de arte e cinco livros. Ela possuía uma série de objetos 

característicos do consumo da passagem para o século XIX: canoa de banho, 

cabelereira, penteador, colchões, travesseiros, cama decorada com materiais importados, 

cortinados, galheteira, relógios, castiçais, faqueiro e conjuntos de chá, café e chocolate 

em prata. 

O inventário de Ana Cândida de Castro do Canto e Melo (1835) é ilustrativo do 

investimento no estilo de vida. Ela era casada com o coronel Carlos Maria de Oliva e 

viviam do soldo. O casal residia num sobrado da Rua das Flores, de 4 contos de réis, 

com cinco janelas e dois lanços, quintal, servido por oito escravos, e tinha outra casa 

térrea na mesma rua: essas propriedades representavam 40% dos bens. Os metais 

preciosos foram avaliados em 3:433 contos de réis e os bens pessoais em 916 mil réis 

(40%), incluindo uma biblioteca com 49livros. Ana Cândida apresentou o terceiro mais 

caro conjunto de brilhantes, e possuía ainda piano e uma escrivaninha de prata, ou seja, 

o casal empatava todos os rendimentos no conforto doméstico. 

Encontramos 292 livros nos onze inventários (27%) do grupo B, a maioria em 

português. No inventário de 1811, do Dr. Francisco José de Sampaio, havia 78 livros: 

dicionários, livros de direito, história, religião e romances. O cônego Antônio Pais de 

Camargo tinha 27 livros, que eram os livros mais valiosos do seu grupo, a saber, 

dicionários, livros religiosos, clássicos e de poesias. 

O Dr. Francisco José de Sampaio Peixoto fora casado em Portugal, entre 1770 e 

1804, com Ana Pereira de Souza. Após a viuvez, casou-se com Jacinta Cândida de 

Macedo e Carvalho32
, mais nova que ele trinta e seis anos. O novo casal morava na Rua 

Direita, num sobrado de três lanços, avaliado em 2:400 contos de réis, e tinha ainda um 

30 
Tamboladeira: acessório doméstico que consiste numa vasilha de beber desprovida de pés que a 

sustentem apoiada sobre a mesa, tendo apenas haste ou cabo para a pessoa segurar (SANTOS, 1963). 
31 

D. Clemente Maria de Silva Nigra (1958) escreveu sobre a cidade de São Paulo, desmistificando a 
idéia que de que a cidade era desprovida de atividades artísticas. Relacionou, então, o ourives José 
Wenceslau de Andrade como um primoroso mestre responsável pelas obras de prataria dos beneditinos 
entre 1779-94. 
32 Filha do brigadeiro José Vaz de Carvalho e sobrinha de Maria Francisca Xavier de Matos. 
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sítio na Lapa com algumas cabeças de gado e farinha de mandioca. Os bens de raiz 

representavam 16%. 

Em 1806, Maria Josefa Mendes da Silva, sogra do coronel Joaquim José dos 

Santos, morava num sobrado de 2:250 contos de réis, nos Quatro Cantos, com quatro 

lanços e duas frentes. Havia também um oratório, com imagens e painéis, avaliado por 

700 mil réis, o maior valor em peças artísticas do seu grupo. Em 1836, o reverendo 

Antônio Joaquim de Abreu Pereira, irmão do bispo, deixou os bens para as três filhas 

naturais.33 Ele morava na Rua do Ouvidor, num sobrado de dois lanços, quatro janelas, 

avaliado por 5:200 contos de réis. Havia várias peças de arte decorando o ambiente, tais 

como um presépio com imagens, cinco imagens de santos e vinte e um quadros variados 

(paisagens, genéricos, com os temas do amor, da separação, do casamento e do lendário 

Guilherme Tell). Estas duas moradias exemplificam as mudanças de hábitos culturais 

no decorrer desses anos. Os objetos de arte no início do século serviam basicamente à 

fé. Entretanto, nos anos trinta, intercalavam-se peças religiosas e leigas, associando-se 

arte e decoração. Como já observamos para o grupo A, metade das casas de morada 

deste grupo, desde 1806, eram forradas e assoalhadas. 

Este grupo destacou-se pelo fornecimento de créditos e mercadoria, 

preferencialmente para os moradores da cidade. A maioria exercia atividades 

comerciais, como negócios de fazendas secas, de molhados, de drogas, de escravos ou 

de animais. Sua área de atuação era o mercado local e as vilas vizinhas e seus 

investimentos imobiliários e mobiliários permaneceram na região. Desde os anos vinte, 

eles tendiam a reduzir os investimentos em escravos. Nesse grupo encontramos 

agricultores e negociantes sitiantes, porém, ao contrário do grupo A, eles produziam nos 

subúrbios alimentos e artefatos apropriados para o comércio interno. Eles se destacaram 

também pelo grau de consumo, residindo em casas tão valiosas quanto as casas dos 

negociantes de exportação; apresentaram a maioria dos relógios, das camas com 

cortinados, da arte religiosa e decorativa, das escrivaninhas de prata, e quatro dos seis 

pianos encontrados nos inventários, além da segunda melhor relação de livros da cidade. 

Enfim, formavam um importante grupo consumidor do comércio local. 

33 O bispo D. Mateus de Abreu Pereira faleceu em 1824. Sua biblioteca com 1.059 livros foi arrematada 
por I :400 contos de réis pelo governo, formando assim a primeira biblioteca pública de São Paulo. 
ELLIS, Myriam. Documentos sobre a primeira biblioteca pública oficial de São Paulo. Revista de 
História, SP, n.30, p.387-447, abril-jun. 1957. 
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4.3. A participação das camadas médias na riqueza da cidade 

Classificamos no grupo C os noventa e três inventários com até 1 O contos de 

réis. Eram vinte e seis mulheres e sessenta e sete homens, que faleceram com idade 

média de 51 e 56 anos, respectivamente. As mulheres eram em média 19 anos mais 

novas que os maridos34
• Quarenta inventários tinham testamentos. Sessenta falecidos 

eram casados, dezessete viúvos, catorze solteiros e dois desquitados. Havia quarenta e 

seis nascidos em São Paulo; em outras províncias, sete, em Portugal, vinte e dois, um na 

Argentina e outro na Inglaterra. O monte bruto médio foi de 3:834 contos de réis. 

Tiveram três filhos em média e distribuíram 719 mil réis de legítima. Eles exerciam 

variadas atividades: quarenta e sete indivíduos eram ligados ao comércio; oito, à 

administração; seis, à agricultura; dois, à mineração; doze eram militares, seis liberais, 

quatro artesãos, três rentistas e dois viviam de jornais. 

Muriel Nazzari (1991) constatou o surgimento da classe média paulista no 

século XIX. Sua amostra (inventários do 2° Ofício) apresentou famílias urbanas 

possuidoras de poucos bens, mas com nível educacional e com bens domésticos 

próprios da elite. Sua renda provinha de profissões liberais ou da carreira do exército. 

Segundo a autora, essas famílias eram basicamente unidades de consumo e, nessa 

época, também as famílias dos agricultores desvinculavam-se das fazendas e passavam 

a viver grande parte do ano em São Paulo. Ela utilizou dois inventários da segunda 

metade do Oitocentos como exemplo de classe média, porém muitos dos inventários da 

primeira metade do século, aqui classificados no grupo C, apresentaram esse perfil de 

farm1ia. 

4.3.1. Inventários com propriedades 

Os bens imóveis eram a maior riqueza do grupo, representando 36% dos montes 

brutos. Esses investimentos tenderam a crescer após a Independência, principalmente as 

propriedades urbanas. Somente setenta e sete falecidos tinham propriedades. As casas 

representavam 82% destas, as chácaras, 6%, e os sítios, 5%. As propriedades urbanas 

eram 87% e as rurais 12%. Esse grupo apresentou propriedades em sete localidades: 193 

34 As mulheres eram geralmente mais novas que seus maridos. Os homens casavam tarde e deixavam a 
jovem viúva com os encargos da educação dos filhos e dos negócios da família. Esse costume aumentava 
o número de fogos chefiados por mulheres e de mulheres de destaque na cidade. 
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(88%) imóveis ficavam na região central, os 28 sítios do subúrbio representavam 6% e o 

sítio de Cotia correspondeu a 2% desses bens. 

O inventário do Dr. Antônio Soares Calheiros Gomes Abreu, português, 

negociante de fazendas, foi aberto em 1813. Seguindo o costume dos negociantes, ele se 

casou idoso, com mais de sessenta anos: a esposa era trinta anos mais nova do que ele e 

tiveram uma filha antes do casamento. A inventariante apresentou 41% dos bens em 

imóveis: eram propriedades peculiares, tais como sete casas térreas de um lanço, pilão e 

telhas, na rua que vai do Curral ao Conselho, n°5 11 ao 18, por 100$000 cada uma; uma 

casa térrea de dois lanços, na mesma rua, por 128$000; três casas térreas de dois lanços, 

sótão, telhas e pequeno quintal, na paragem do Bexiga noS 12 ao 14, por 96$000 cada, e 

seis quartos de passageiros com sala, cozinha, uma janela, uma porta, pilão, na paragem 

do Bexiga, noS 5 ao 1 O, por 33$000 cada um. Essas casas eram para aluguel e os quartos 

de passageiros podiam ser a hospedaria do Bexiga que Auguste Saint-Hilaire detestou: 

Indicaram-me a hospedaria de um indivíduo conhecido por Bexiga, que tinha, mesmo 
em São Paulo, vastas pastagens. Para essa hospedaria me dirigi. Entrei na cidade, a 
20 de outubro de 1819, por uma rua larga, cheia de pequenas casas, bem conservadas 
e, depois de ter passado diante de um lindo chafariz e de ter em seguida atravessado a 
ponte de Lorena, construída de pedras, ponte sobre o ribeirão Anhangabaú, cheguei à 
hospedaria do Bexiga. Fizeram entrar meus animais num terreiro lamacento, cercado 
de um lado por um fosso e dos outros dois lados por pequenas construções, cujas 
numerosas portas davam para o referido terreiro. Essas construções eram os quartos 
ou aposentos destinados aos viajantes. Bexiga permitia a estes levar os seus animais 
às pastagens de sua propriedade, mediante o pagamento de um villtém ( 12 cêntimos) 
por noite e cabeça de animal, ficando o viajante dispensado de qualquer pagamento 
pela sua hospedagem. Quando nada se paga, não se tem o direito de ser exigente; 
entretanto, não pude deixar de estremecer quando me encontrei num cubículo úmido, 
infecto, de uma repugnante imundície, sem forro, sem janela, e tão estreito que, 
conquanto minhas bagagens tivessem sido empilhadas umas sobre as outras, pouco 
espaço restava para permitir, quer a mim quer aos meus companheiros, qualquer 
movimento. Esse cubículo escuro me fez ter saudades dos ranchos do deserto [ ... ]" 
(SAINT-HILAIRE, 1976, p. 147-8). 

O casal morava na paragem do Bexiga, num sobrado com cinco grandes salas 

forradas e assoalhadas, de 2:700 contos de réis. Eles tinham quinze escravos ( 16% ), um 

jogo de bilhar, 29% em doze créditos a juros e um pequeno estoque de fazendas e 

drogas de 45$000. Possuíam ainda dezesseis vacas, quatro bois, quatro mulas e três 

cavalos, além de fomo, alambique, ferramentas e prensa de mandioca, mas o inventário 

não indica sítio, chácara ou quintais. Provavelmente eles se empossaram de terras 

devolutas que não puderam constar do inventário. 
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Antônio Álvares dos Reis faleceu em 181035
• Ele era negociante de fazendas, 

solteiro, português, e deixou quatro filhos naturais. O negociante possuía catorze casas, 

um sítio e um terreno. O sobrado de um lanço, pilão e telhas ficava na rua atrás da Santa 

Casa e foi avaliado por 400$000. As casas térreas de um lanço valiam 100$000 cada 

uma, e o sítio com casa de vivenda de três lanços, em pilão, telhas e terras ficava na 

Água Branca, indo para a aldeia de Pinheiros, e valia 180$000. Essas propriedades 

representavam 39% do monte bruto, os dezessetes escravos 31%, as dívidas ativas 11%, 

e os estoques de fazendas valiam 439$000. 

Manoel José Resende (1835) era negociante de fazendas, português, casado e 

com cinco filhos. O casal morava na Rua São Gonçalo, no 3, num sobrado de dois 

lanços, cinco janelas de frente e sete janelas para a Rua Santa Teresa, em pilão e telhas, 

valendo cinco contos de réis, e tinha outro sobrado na mesma rua, no 2, com um lanço, 

pequeno quintal, avaliado por 2:800 contos de réis. Seu caixeiro, José Veloso, morava 

na casa. As propriedades empatavam 85% do monte bruto, os dois escravos 8%, e os 

créditos 4%. Além disso", ele possuía 25% de dívidas, a casa estava hipotecada ao 

Recolhimento de Santa Teresa por uma letra de 600$000, e José Bento era credor de 

1 :250 contos de réis pela compra de escravos. 

Encontramos somente dez chácaras nesses inventários. Em 1804, o minerador 

Dr. Francisco Leandro de Toledo Rendon tinha uma chácara de dois lanços, em pilão, 

telhas, dezesseis janelas, onze portas, três salas forradas e assoalhadas e mirante, nos 

campos de Nossa Senhora da Luz, até o rio Tietê. Ela foi avaliada por um conto de réis. 

Em 1812, a viúva Ana Leonisa de Abelho Fortes possuía duas chácaras na mesma 

localidade, uma avaliada por 100$000 e a outra por 200$000. Acreditamos que o 

inventariante da viúva subavaliou essas propriedades. Em 1806, o comerciante Antônio 

José Dias Coelho tinha uma chácara com casa de vivenda de três lanços e três quintais 

murados no Rego. Ela foi avaliada por 600$000. Em 1814, o contador Manoel José 

Gomes apresentou uma chácara com casas de vivenda de três lanços, em pilão, telhas, 

debaixo de valos, na paragem Samambaia, entre Santo Amaro até a estrada do Carmo, 

com valor de 1:200 contos de réis. Em 1815, o negociante de fazendas, Dr. Manoel 

Vidal Gonçalves, possuía uma chácara com casa de morada de dois lanços, em pilão, 

telhas, mirante, quintal murado com três portões, no Piques, pátio de Nossa Senhora da 

Conceição, no valor de 540$000. Em 1816, o negociante de fazendas, Antônio Martins 

35 
Abud ( op. cit.) listou esse negociante como capitão Antônio Alves dos Reis. Na documentação seu 

nome vem redigido dessas duas formas. 
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da Silva tinha uma chácara com vivenda térrea de três lanços, quintal murado, na cidade 

nova, ao lado da capela da Consolação, valendo 330$000. Esta propriedade tinha 70 

braças de frente e lado. Em 1823, o agricultor Bento Dias Vieira tinha uma chácara na 

Rua Moçambique, em Santa Efigênia, com casas de vivenda por acabar, avaliada por 

1:600 contos de réis, ela media 20 braças de frente e 46 de fundos. Em 1836, o 

negociante João José de Alvarenga possuía chácara com casa térrea, em pilão, telhas, 

forno de telhas, estalagem e valos cercados, no Tatua pé, por 1 :200 contos de réis. Em 

1846, o agricultor José Alves Siqueira apresentou duas chácaras. Uma no valor de 

400$000 no Tatuapé, estrada para a Penha, e outra no Brás, estrada da Penha, com casa 

de vivenda térrea, duas portas, cinco janelas, valendo 600$000; media 50 braças de 

frente e 160 braças de fundos. Em 1849, o músico Jesuíno de Cássia Lustosa morava 

numa chácara com casas de morada de um lanço, arvoredos, espinhos, no Brás, estrada 

para Moóca, avaliada por 100$000. Enfim, as camadas médias concentravam os 

negócios e a moradia na mesma propriedade, por isso elas apresentaram menor 

quantidade de chácaras nos arredores. As chácaras dos primeiros anos do Oitocentos 

ficavam mais próximas do centro, nas ladeiras do vale do rio Anhangabaú ou na outra 

margem, na região da capela da Consolação. Nos anos trinta e quarenta, as chácaras 

localizavam-se na parte leste: Brás, Tatuapé e Moóca. Elas custavam em média 

656$000, quatro vezes menos que as chácaras dos mais ricos. Porém, um pouco mais 

que o valor médio das suas casas do centro (647$000). 

Três falecidos tinham fazendas de criar. A mais valiosa era a fazenda 

Carapucuva, em Cotia, que servia para a invernada dos negócios de animais do 

brigadeiro José Vaz de Carvalho. Ela foi avaliada por 2:850 contos de réis e media 200 

braças de testada e 80 de fundos. O grupo tinha vinte e dois sítios nos arredores. Os 

sítios eram para criação e lavoura de alimentos e localizavam-se em: Água Branca, 

Pinheiros, Ipiranga, Freguesia do Ó, São Bernardo, Pirajuçara, Tatuapé, Penha, 

Tremembé e muitos em Santana. Ao contrário dos mais ricos, esse grupo investia no 

abastecimento da cidade. Os sítios valiam em média 350$000, doze vezes menos que os 

sítios exportadores dos mais ricos. 
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• 

4.3.2. Os escravos 

O segundo mais importante investimento desse grupo foram os escravos. Oitenta 

e dois falecidos tinham escravos, com uma média de seis escravos por família, os quais 

comprometiam 22,5% dos seus recursos. Conforme os escravos ficavam mais caros, 

eles reduziam a quantidade deles. Ainda assim, o valor envolvido continuava 

aumentando. Eles apresentaram principalmente investimentos urbanos, pois 81,5% dos 

escravos ficavam no centro e somente 18,4% ficavam nos sítios. 

Bento Dias Vieira (1823) era casado, com dois filhos e natural de Santo Amaro. 

Ele tinha dez escravos de muito valor, a maioria ferreiros, representando 48% dos bens 

e 39% eram bens imóveis. Eles moravam na Rua São José, em casas de morada de dois 

lanços, com repartições forradas e assoalhadas, em pilão e telhas, valendo um conto de 

réis. A tenda de ferreiro ficava no largo da ponte do Lorena, em casas de dois lanços, 

paredes de pilão e mão e telhas, avaliadas por 200$000. Os animais, vários bois de 

carga, cavalos e vacas, ficavam parte na chácara da Rua Moçambique e parte no sítio de 

Santana. A viúva continuou a produção de ferramentas agrícolas. O casal possuía 

_ muitos carros e bois de carga, que provavelmente trabalhavam com transporte de cargas. 

No inventário, houve contenda entre o genro e a sogra: ela foi acusada de favorecer o 

filho em detrimento da filha. 

O mineiro Manoel Ferraz de Araújo (1821) casou-se quatro vezes e teve sete 

filhos. Ele apresentou o maior número de escravos do grupo: 36, representando 32% do 

seu monte bruto. Os escravos ficavam no sítio de criação Aricanduva e no sítio 

Tremembé, com alambique e campos. Ele apresentou o segundo maior rebanho, com 

116 animais, avaliado por 425$000. O sobrado da Rua Direita estava alugado. Os 

imóveis somavam 24% dos bens. Por essas características, ele foi classificado de 

agricultor e criador, pois não o localizamos nos recenseamentos. Após sua morte, a 

viúva apareceu no recenseamento do centro . 

O cirurgião-mor Manoel Antônio Pires da Mota faleceu em 1811. Ele era 

paulista, casado, com dois filhos, e vinha de família de boticários. Tinha vinte e cinco 

escravos na cidade (28%)- era a maior quantidade de escravos no centro do grupo. Ele 

residia na Rua Piques, em dois sobrados com mirantes, avaliados em 2:800 contos de 

réis e representando 31% dos bens. O casal apresentou um alto nível de consumo -

35% eram bens da casa, prataria e jóias da esposa. 

195 



4.3.3. As dívidas ativas e passivas 

Os créditos foram a terceira mais importante riqueza do grupo (17% ). Cinqüenta 

e dois inventários apresentaram dívidas ativas. Eles tinham créditos em vinte e cinco 

localidades. Porém, em São Paulo ficava a maioria dos devedores (84%), Itu (4%) e 

Campinas (3%) com menor participação. Eles possuíam também a maior participação 

das dívidas da amostra de inventários. Sessenta e três inventários tinham dívidas, sendo 

que sete tinham dívidas maiores do que o monte bruto, cinco falecidos tinham mais de 

50% do monte bruto comprometido com dívidas e dez, mais de 30%. Apareceram 

débitos em nove localidades. A capital era responsável por 89% deles, 7% eram do Rio 

de Janeiro e 1% de Santos. 

O negociante brigadeiro José Vaz de Carvalho apresentou a maior dívida da 

amostra (247%), no valor de 24:656 contos de réis. Seu inventário e a bibliografia 

(ABUD, op. cit.) classificaram-no como integrante do grupo dos ricos negociantes da 

cidade, correspondendo neste estudo ao grupo B, porém seus bens não alcançaram 10 

contos de réis, permanecendo por isto na camada intermediária da vida econômica. É 

possível que esse negociante, ao reparar que as dívidas iam se avolumando, tenha, antes 

de falecer, transferido parte dos bens para parentes. Nicolau Vergueiro era seu maior 

credor, com 14:570 contos de réis, a filha Jacinta Cândida tinha um crédito da sociedade 

entre seu pai e o marido, de 8:600 contos de réis, e o caixeiro Eleutério José Pinto 

reclamou ordenados atrasados de 800$000. Seus bens distribuíam-se em 38% de 

imóveis, 33% em animais, 16% em escravos e 13% em bens de consumo. Petrone (op. 

cit.) observou que o barão de Iguape, antes dos negócios das tropas, tentou forçar a 

subida do preço dos animais de corte e acabou tendo prejuízo, pois os animais de corte 

vinham de várias Províncias, não sendo possível controlar seu afluxo pela barreira de 

Curitiba e Sorocaba. É possível que o brigadeiro tenha se envolvido em negócios de 

controle de preço de carne e perdido dinheiro. 

O negociante de tropas capitão-mor José Francisco de Sales também devia estar 

no grupo B. Ele faleceu em 1818 com 59% em dívidas ativas, 29% em dívidas passivas, 

22% em imóveis e 13% em bens de consumo. Rabello (1980) atribuiu-lhe uma riqueza 

aproximada de 8 contos de réis·e o recebimento da sesmaria em Jundiaí. Seu inventário 

não apresentou propriedades no interior e seu monte foi de 4:600 contos de réis. No 

recenseamento de 1798 ele apareceu com 62 anos, casado em segundas núpcias com 

Maria Joaquina de Oliveira, de 19 anos. Ele declarou viver do que cranhou dos necrócios . o o 

de mulas, e é provável que tenha distribuído a legítima para a filha, Ana Francisca 
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Xavier Rodrigues de Oliveira, casada com Luís Gonzaga de Araújo, e ficado com sua 

meia e passado a viver dos antigos bens. É possível também que os bens tenham sido 

realmente subavaliados, conforme as denúncias e apelações dos filhos dos dois 

casamentos. O falecido tinha 2:725 contos de réis em vinte e um pequenos créditos e 

uma dívida de 1:322 contos de réis em compras. 

Antônio Martins da Silva, casado, negociante de fazendas, residente no pátio da 

Misericórdia, apresentou grande percentual em créditos e poucos débitos. Ele tinha um 

crédito de 912$000 em Moji-Mirim e outro de Floriano da Costa de 151$000, e quatro 

débitos, sendo o mais significativo a favor do Recolhimento de Santa Teresa, no valor 

de 520$000. Seus créditos representavam 54% do monte bruto, e as dívidas, 19%. 

João de Almeida Cunha faleceu em 1811. Ele fora casado com duas filhas de 

Manoel Ferraz de Araújo e teve três filhos. Seus bens estavam concentrados 38% em 

pequenos créditos, 24% em escravos, 22% em bens profissionais e 32% em dívidas. 

Tinha dívidas em vários locais: em Sorocaba devia 200$000 pelo pagamento de dízimos 

a Manoel Ferraz de Araújo, 111$000 a Antônio Rodrigues Santos, Companhia do Rio 

de Janeiro, e em São Paulo devia aos negociantes Luís Antônio Vale, Manoel José 

Vilares, Gabriel Cantinho e José Joaquim da Cunha Santos. 

O brasilianista Russel-Wood ( 1981 ), em estudo sobre a Santa Casa baiana, 

destacou o papel das irmandades como financiadoras das várias atividades econômicas 

no período colonial. Mascarenhas (op. cit.) destacou também as instituições religiosas 

como fontes de créditos no Setecentos. Nosso estudo não encontrou empréstimos das 

instituições religiosas nos grupos de maior riqueza. Entretanto, os créditos a favor das 

instituições religiosas e da Caixa dos Órfãos constam do grupo de menor riqueza. O 

negociante Manoel José Vilares apareceu em muitas listas de contas deste grupo. 

4.3.4. Bens profissionais 

Somente trinta e sete inventários apresentaram estoques ou equipamentos 

profissionais. Eles representaram 6% da riqueza desse grupo. A maioria dessas 

aplicações era de estoques de fazendas e de molhados 97%, e uma pequena parte (2%) 

era de equipamentos agrícolas. 

O negociante de fazendas alferes Diogo José de Souza (português e solteiro) 

faleceu em 1811 com 63 anos e tinha o maior estoque de fazendas do seu grupo. O 

estoque representou 63% da sua riqueza: era composto de 215 itens diferentes e foi 
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avaliado em 5:844 contos de réis. A casa- loja e residência (950$000)- ficava na 

Rua do Comércio, era térrea, em pilão e telhas, com gamela de banho. Ele possuía 

quarenta e sete créditos, equivalentes a 11% dos bens, o maior deles era contra o 

escrivão José da Silva Merciana, no valor de 539$000. As dívidas passivas 

comprometiam 35% dos bens, e todos os seus credores eram locais, o maior credor era 

João Batista Vaz, com um crédito de um conto de réis. 

O lojista Francisco Gomes da Silva, português, casado, falecido em 1832, aos 44 

anos, tinha o segundo maior estoque do grupo. Ele residia num sobrado da Rua do 

Ros~io, que devia alojar a loja de fazendas. O sobrado, avaliado em 3 contos de réis, 

era de dois lanços, em pilão e pedras, salas forradas e assoalhadas, quintal cercado, e 

nos fundos tinha dois andares. A loja tinha 65 itens diferentes de fazendas e armarinhos 

no valor de 3 contos de réis. Havia ainda o sobrado grande da Rua das Casinhas, com 

um pequeno quintal, valendo um conto de réis, alojando o armazém de molhados, com 

14 itens diferentes de louças, garrafas, ferramentas, barris, couros e mantimentos. Os 

imóveis representavam 47%, os estoques 39% e as dívidas passivas 11% dos bens do 

casal. Ele apresentou uma dívida de 948$000 a favor de José Antônio Assunção. 

O negociante de fazendas capitão João José Moreira era português, viúvo e 

morava na Rua São Bento, provavelmente em casa de aluguel. Os estoques foram 

avaliados em 2:843 contos de réis, representando 30% dos bens, as dívidas ativas foram 

68% e as passivas 103%. O negociante tinha 146 pequenos créditos, e seu maior crédito 

era contra José da Silva Carvalho, de Santo Amaro, no valor de 940$000. Ele devia ter 

conta corrente com Manoel José Vilaça, pois o negociante apareceu nos créditos e nos 

débitos. Seus grandes credores eram os negociantes do Rio de Janeiro. Devia 4 contos 

para Manoel Caetano Pinto, 2 contos para Manoel José Moreira Dias e 340$000 para 

José Gomes Pupo. 

Os estoques de fazendas e molhados valiam em média 778$028. Esses 

negociantes varejistas adquiriam as mercadorias dos atacadistas da capital, ou 

diretamente dos negociantes do Rio de Janeiro, por isso esse grupo apresentou o maior 

número de débitos e muitos créditos a favor do Rio de Janeiro. 
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4.3.5. Animais e rendas diversas 

Havia trinta e um inventários com animais, representando 2,2% do conjunto dos 

bens. O brigadeiro José Vaz de Carvalho apresentou o maior valor em animais. Ele 

possuía 73 animais no valor de 3:260 contos de réis, na fazenda de Cotia. 

O negociante José Joaquim Mariano da Silva César, falecido em 1815, tinha o 

maior rebanho do grupo: 416 animais avaliados por 1:465 contos de réis (26% ), no sítio 

Pirajuçara, em Itaim, de 800$000. Ao lado do sítio com terras lavradas ficavam as casas 

de morada de três lanços, em pilão, telhas, que foram avaliadas por 300$000. Nessas 

casas ficavam a maioria da mobília e vinte e dois escravos. Na rua detrás dos quartéis 

ficava a casa social do casal. Ela era térrea com um lanço, avaliada por 550$000 e 

alojava dois escravos, alguma mobília e a prataria. A viúva apareceu no recenseamento 

de 1836 residindo na casa do centro e declarou viver de negócios. 

O negociante de fazendas Martinho Dias Vieira faleceu em 1834, com 73 anos. 

Ele era paulistano, casado, com endereço social na Rua São Gonçalo, no 3, onde 

ficavam as duas casas de morada, térreas de 2 lanços, pilão e telhas, 2 salas e quintal 

murado, avaliadas cada uma por 550$000, alojando quatro escravos. No sítio Tremembé 

ficavam cinco escravos. O casal possuía 48 animais (7%), plantava mandioca, fabricava 

farinha, fen·amentas e algum tecido. Ele havia se tomado um agricultor típico. Não 

foram relacionadas fazendas secas e dívidas de comércio. Suas dívidas ativas (14%) 

eram de adiantamentos sobre a herança dos dez filhos e os débitos (3%) eram acertos de 

contas da família. 

As maiores rendas diversas foram descritas no inventário de Ana Leonisa de 

Abelho Fortes, de 1812: tratava-se de uma herança da tia no valor de 2:834 contos de 

réis e a cobrança dos créditos do negociante Fabião Carneiro Soares, em 1806, no valor 

de 933 mil réis. Os dezesseis inventários com rendas diversas (1,7%) apresentaram 

lucros de negócios, juros, aluguéis, ordenados, e somente dois tinham ações. 

O coronel João Nascimento da Fonseca faleceu em 1827 com 68 anos. Ele era 

militar, escrivão da junta, português, casado com Francisca das Chagas e Silva, trinta 

anos mais nova que ele. O casal vivia num sobrado de três lanços, assoalhado e forrado, 

com quintal, avaliado em 3:800 contos de réis (51%), na Rua do Carmo. O casal tinha 

uma ação da fábrica de ferro Ipanema no valor de 800$000 (11 %) e 25% em metais 

preciosos e objetos de uso. 

Em 1840 faleceu o sargento-mor Joaquim Maria da Costa Ferreira. Ele era filho 

do brigadeiro João da Costa Ferreira. O brigadeiro Costa Ferreira fora engenheiro de 
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Fi gura 15: Leito paulista. Séc. XVIU, 
jacarandá. Acervo do Museu Paulista. 
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obras da capitania, construíra as casas de câmara e cadeia, os quartéis e a calçada do 

Lorena (TOLEDO, 1983). O casal vivia na Rua de São Gonçalo, no 29, em sobrado de 

um lanço, com três janelas, assoalhado e forrado, com pequeno quintal, avaliado por 

1:200 contos de réis. O casal tinha outra casa, na Rua da Quitanda, avaliada por 2:400 

contos de réis. Esses imóveis representavam 75% dos seus bens do casal. O sargento

mor tinha, por herança do pai, 1/3 de ação da fábrica de ferro Ipanema, no valor de 

133$333. 

Estes inventários apresentam ativos típicos das camadas médias da cidade. Eles 

mantinham grande parte dos bens em imóveis, mobiliário, escravos, e algum tipo de 

renda diferenciada. 

4.3.6. Bens pessoais e metais preciosos 

Este grupo apresentou a maior porcentagem de bens pessoais e metais preciosos. 

O mobiliário, roupas pessoais e casa, decoração e transporte representaram 5,4% dos 

bens; o ouro, a prataria e as jóias constituíram 3,7% do total da riqueza. 

O maior valor em bens pessoais foi encontrado no inventário do Dr. Manoel 

Antônio Pires da Mata. Sua mobília, a prataria, as jóias e os livros alcançaram 3:156 

contos de réis, equivalendo a 35% dos bens do casai: O coronel João Nascimento da 

Fonseca possuía o segundo maior valor de conjunto de bens de consumo. Os metais 

preciosos foram avaliados em 1:138 contos de réis e os objetos pessoais em 661$000. A 

viúva, Ana Leonisa de Abelha Fortes, também tinha um significativo conjunto de bens 

domésticos: em especial prataria e jóias avaliadas em 1: 134 contos de réis; os objetos da 

casa valiam apenas 250$000. Após a viuvez, ela foi relacionada nos recenseamentos da 

capital como vivendo em casa de mulheres da família. O negociante de fazendas 

Manoel Alves Alvim, na época do falecimento, morava no sítio de Santana, e antes 

tivera loja de fazenda na Rua do Comércio, que havia transferido para o filho. Em sua 

casa havia um piano. Outros inventários, de Joaquim José da Fonseca, Joaquina 

Angélica e Manoel Vida! Gonçalves possuíam cadeirinhas de rebuço com cortinas de 

damasco. 

O capitão Francisco Gomes de Almeida, militar, solteiro, faleceu em 1850. Ele 

residia com o irmão, o cônego José Gomes de Almeida, e deixou os bens para a irmã. 

Ele acumulara basicamente bens residenciais. Tinha 24% em metais preciosos e 37% 

em objetos pessoais. Sua biblioteca de 106 livros foi avaliada em 171$800. Além disso, 

tinha somente um escravo. 
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O funcionário público Manoel Cardoso de Abreu era português, casado com 

mulher vinte anos mais nova. O casal morava na Rua São Bento. Ele escreveu o livro 

Divertimento admirável (ABREU, 1900-01) em 1783. Apesar de ter escrito uma das 

mais antigas obras sobre São Paulo, não foram encontrados livros no seu inventário. 

Mais de 50% das casas tinham objetos de arte sacra. Neste grupo não foram 

mencionadas peças de arte leiga ou decorativa. O capitão Joaquim José Fonseca possuía 

dezenove peças religiosas, e Bento José Dias, falecido em 1823, apresentou o mais 

valioso conjunto de arte sacra. Era um oratório com imagens de madeira e barro e 

detalhes em prata, avaliado por 114$560. 

Encontramos vinte e três falecidos possuindo livros. O casal Antônio José Dias 

Coelho e Rosa Maria do Rosário Pedrosa tinham uma biblioteca com 164 livros. Ele 

faleceu em 1806, três anos após a morte da primeira esposa. Ele era português, 

comerciante, e morava na Rua Rego de São Francisco. Francisco Compton D'Elboux, 

militar, casado, de Londres, possuía 64 livros. 

O Dr. Antônio Manoel Eufrásio de Azevedo, advogado, casado, morador na Rua 

Direita, apresentou uma biblioteca com 58 livros. Eram livros jurídicos, de filosofia, 

romances e de história. Seu filho, Antônio Mariano de Azevedo Marques, foi 

responsável pela organização do primeiro jornal de São Paulo: o Farol Paulistano 

(MARQUES, 1980). 

A riqueza do grupo C concentrava-se nos itens domésticos. As propriedades, os 

escravos, a mobília e as roupas empatavam grande parte da renda do casal. Esses 

negociantes do varejo, empregados públicos e prestadores de serviços tinham todos os 

seus bens e atuação na cidade. Dada a concentração da riqueza, esse grupo não tinha 

condições de alterar a lógica da economia, mas formava um importante mercado 

consumidor para os negócios dos grupos B e C. 

Em síntese, ficaram no grupo B tanto os médios atacadistas quanto os varejistas 

mais enriquecidos, o grupo estava proporcionalmente mais envolvido nas atividades de 

compra e venda de mercadorias. Nessa época, as atividades comerciais eram realizadas 

por contas correntes, não sendo comum negócios com pagamento à vista, nem havia 

moeda para isso. Conseqüentemente, empregava-se muito capital para manter o nível 

dos negócios. O grupo B era o mais envolvido com a atividade rentista, pois possuía 

40% em dívidas ativas (314:989 contos de réis). Entretanto, o grupo A tinha 601:057 

contos de réis em créditos, isto é, quase o dobro do valor dos créditos dos médios 

atacadistas, enquanto o grupo C, com 60:356 contos de réis em dívidas ativas, ficava 
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com um modesto papel nas relações de mercado. Por outro lado, os débitos dos vários 

grupos apareceram equilibrados: o grupo A acumulou débitos no valor de 132:201, o 

grupo B tinha 121:698, e o grupo C, 95:862. Tendo em vista a proporção da riqueza, o 

grupo C utilizava mais a rede de crédito do que os demais. 

O grupo A manteve metade da sua riqueza em propriedades e escravos. A 

riqueza acumulada nas atividades comerciais da passagem do século foi sendo 

transformada em engenhos nas novas regiões agrícolas. Tanto o grupo A como o C 

preferiram os investimentos mais seguros - os imóveis e os escravos - nos mesmos 

períodos de oscilações políticas e econômicas do País. Se de um lado o grupo C, com 

reduzida riqueza, não tinha muitas opções de investimentos, pois obrigatoriamente 

grande parte da renda devia ficar investida na obtenção da própria casa, por outro lado, 

o grupo mais rico da cidade mantinha altos investimentos em imóveis porque transferia 

os lucros dos negócios para a formação de engenhos. Nesse quadro, o grupo B acabava 

desempenhando o papel mais importante para os negócios da cidade, pois conservava a 

maior parte dos seus bens em créditos. Porém, como esse grupo não tinha a mesma 

representação no conjunto da riqueza que o grupo A, podemos afirmar que a riqueza dos 

paulistanos - da primeira metade do Oitocentos - contribuía mais para a formação da 

economia agroexportadora paulista que para os negócios da cidade. O grupo C, com 

participação ainda mais reduzida, caracterizava-se como potencial mercado consumidor 

urbano; sua participação no conjunto da riqueza não podia alterar a tendência geral. 

Apesar disso, os dados empíricos apresentados, os dados de Nazzari (op. cit.) e os de 

Rabello (op. cit.) indicaram que os bens de consumo nos inventários do Oitocentos 

tendiam a ficar cada vez mais incrementados. 
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Tabela 44: Bens domésticos grupo A 

r;: ::::;:;::~=~::~:~;;.::~r2;:~Jt~~ 
1090 1805 2.324.830 914.280 3.239.110 1.142.390 o o 1.142.390 
530 1819 2.052.230 2.052.230 3.030.040 o o 3.030.040 
229 1828 4.520.415 553.990 5.074.405 7.136.238 14 7 7.343.958 
472 1828 288.970 1.598.440 1.887.410 1.070.620 3 o 1.193.020 
487 1828 878.800 1.786.340 2.665.140 1.992.275 3 o 2.104.075 
645 1831 12.565.770 15.509.615 28.075.385 6.892.240 2 88 7.062.140 

9 1832 1.220.882 766.300 1.987.182 1.087.330 3 o 1.370.530 
721 1834 944.230 1.205.260 2.149.490 5.431.580 o o 5.431.580 
531 1838 3.764.120 1.360.800 5.124.920 10.937.640 5 326 12.588.500 
515 1843 590.620 213.000 803.620 10.200 o o 10.200 
742 1844 2.230.500 1.506.520 3.737.020 1.248.940 1 94 1.463.320 
667 1845 6 .289.000 5 .214.250 11 .503.250 1.770.840 o o 1.770.840 
491 1850 1.490.660 1.202.080 2.692.740 791.100 o o 791.100 

~ · Total 39.161.027 ' 31.830.875 70.991.902 . 42.541.433 31 515 45.301.693 l 
Fonte: 13 Inventários AJESP 

[ANI] 
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Tabela 45: Bens domésticos grupo B 

r~_:;;:r::;~=:.;;::~~~~-~=~::ô~·::.~~;~~J 
1432 1800 508.180 1.032.100 1.540.280 816.970 11 o 907.130 
1225 1802 154.600 916.470 1.071.070 642.405 5 5 689.205 
1170 1803 484.320 163.150 647.470 267.280 1 o 283.280 
556 1806 48.220 48.220 622.680 o 3 622.680 
748 1806 31.500 238.190 269.690 252.780 4 o 255.980 
1175 1806 115.090 610.965 726.055 693.667 1 o 1.393.667 
493 1811 329.360 497.000 826.360 542.510 o o 542.510 

1583 1811 41.100 o 78 105.670 
1592 1811 191.570 131.360 322.930 837.360 o o 837.360 
1895 1812 158.880 218.220 377.100 411.765 11 1 466.007 
880 1814 7 o 69.280 

1169 1815 78.637 96.365 175.002 598.333 11 14 658.613 
1347 1817 132.760 6 o 146.680 
823 1818 92.900 92.900 40.280 1 o 42.280 
869 1822 46.540 117.460 164.000 258.170 21 2 358.310 
931 1823 144.900 138.900 283.800 127.840 2 o 139.520 

1445 1823 166.910 235.810 402.720 511.200 4 o 522.080 
1786 1825 9.600 10.550 20.150 27.832 o 26 77.832 
1100 1827 203.849 6 o 221.009 

8 1828 55Ó.700 125.800 676.500 672.300 2 o 720.300 
975 1828 185.000 168.600 353.600 380.120 6 o 435.800 
268 1829 134.240 136.380 270.620 256.310 2 40 333.910 
499 1832 22.400 685.540 707.940 261.860 o o 261.860 
749 1834 285.710 225.400 511.110 557.060 4 27 679.700 
845 1835 2.612.100 821.400 3.433.500 916.560 2 49 1.084.260 
514 1836 533.1 55 2.533.800 3.066.955 1.306.040 19 23 1.566.030 
285 1837 378.140 198.220 576.360 147.280 3 167.280 
958 1837 78.440 110.320 188.760 160.900 1 o 170.900 

1 1838 308.840 900.810 1.209.650 1.106.700 9 o 1.178.220 
922 1839 61.920 61 .920 167.110 o o 167.110 
517 1840 54.200 o o 54.200 

1180 1840 587.560 124.320 711.880 349.100 o o 349.100 
848 1842 74.000 74.000 342.660 o 21 425.740 
860 1842 41.200 o o 41 .200 

1055 1842 169.060 2 o 176.060 
629 1843 232.400 232.400 254.400 18 o 319.120 
564 1844 960 960 780.090 10 o 984.090 

1148,2 1848 192.000 192.000 390.620 2 o 393.620 
1073 1849 454.200 1.597.800 2.052.000 2.256.010 4 o 2.456.010 
1325 1850 235.000 142.560 377.560 282.500 6 o 322.980 

~ Total . 9.017.972 12.647.490 21.665.462 ~- ·:...· 17.880.861 . 179 292 20.626.583 ~ 
Fonte: 40 Inventários AJESP 
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Tabela 46: Bens domésticos grupo C 

[:;;;: .:;;~::~::.:;;:~:~~=:::~:-~~~~~;;] 
1977 1800 34.620 5 o 40.780,00 
1599 1802 32.690 o o 32.690,00 
1197 1803 480 480 97.440 1 119 349.890,00 
1631 1804 191.600 664.180 855.780 518.060 o o 518.060,00 
1668 1804 114.240 72.910 187.150 117.200 o o 117.200,00 
1672 1804 54.960 54.960 200.600 1 o 210.600,00 
2003 1804 37.750 37.750 601.195 1 12 610.655,00 
2041 1804 515.535 294.050 809.585 130.340 11 1 171.620,00 
1564 1805 7.040 o o 7 .040,00 
1617 1805 115.205 115.205 6.160 o o 6 .160,00 
485 1806 61 .080 191 .550 252.630 176.140 o o 176.140,00 
875 1806 120.970 87.760 208.730 215.640 3 4 237.120,00 
1182 1806 70.310 70.310 68.570 1 164 327.410,00 
1575 1806 15.360 o o 15.360,00 
1627 1806 137.130 28.120 165.250 132.180 6 o 148.180,00 
1719 1806 2.440 27.946 30.386 60.305 2 19 66.785,00 
1849 1806 64.940 o 2 65.900,00 
1455 1807 45.530 o o 45.530,00 
1550 1809 1.600 10.226 11."826 150.405 o 6 163.845,00 
1570 1809 o o 
1673 1809 7.040 7.040 67.290 o 4 72.730,00 
1573 1810 11 .240 o o 11.240,00 
1591 1810 157.390 1 8 163.410,00 
1660 1810 121.430 70.570 192.000 205.940 3 51 284.040,00 
665 1811 92.080 1.165.870 1.257.950 1.493.520 1 92 1.898.800,00 
865 1811 347.434 o o 347.434,00 

1584 1811 107.520 107.520 194.480 4 o 236.160,00 
1894 1811 47.200 349.990 397.190 138.670 2 o 148.670,00 
20 1812 81.755 81.755 38.650 o o 38.650,00 

1263 1812 794.423 339.885 1.134.308 212.840 18 1 250.840,00 
1704 1812 60.160 o o 60.160,00 
490 1813 151.376 302.023 453.399 282.719 10 8 367.079,00 

1499 1813 66.400 22.680 89.080 7.840 o 4 10.400,00 
1865 1813 31.220 31.220 78.710 8 26 96.450,00 
1900 1813 118.440 118.440 296.300 o o 296.300,00 
1914 1813 7.950 27.275 35.225 138.168 12 7 225.328,00 
1250 1814 108.665 108.665 505.620 10 o 572.340,00 
1166 1815 9.800 9.800 101.470 2 o 110.270,00 
1559 1815 190.500 86.795 277.295 321 .150 1 4 324.710,00 
1916 1815 16.910 16.910 54.310 o o 54.310,00 
478 1816 29.465 29.465 82.580 12 o 95.220,00 
801 1816 37.095 123.555 160.650 361.990 o 64 432.370,00 

1955 1816 59.920 8 1 74.960,00 
728 1817 8.550 8.550 24.440 3 o 29.240,00 

1168 1818 22.658 71.833 94.491 433.612 9 o 486.092,00 
1148 1821 41 .100 41 .100 406.910 6 o 413.430,00 
1242 1821 38.400 7.600 46.000 10.960 3 o 18.000,00 
837 1822 115.950 42.910 158.860 257.550 5 o 2n.s9o,oo 
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Cont. Bens domésticos 
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470 1823 105.010 52.800 157.810 148.960 11 o 263.520,00 
1060 1823 15.300 21.400 36.700 107.600 o 12 123.120,00 
549 1824 16.450 o o 16.450,00 

1185 1824 211.840 37.120 248.960 34.950 1 o 42.950,00 
820 1825 10.940 3 o 13.490,00 
981 1825 314.580 314.580 939.350 15 27 1.037.270,00 

1203 1825 92.710 92.710 217.800 o o 217.800,00 
583 1826 82.215 45.900 128.115 140.400 o o 140.400,00 
641 1827 44.760 64.300 109.060 166.360 2 o 183.160,00 
726 1827 499.370 639.510 1.138.880 661.000 7 o 716.400,00 
1184 1827 o o 
685 1828 59.500 59.500 139.600 1 o 159.600,00 

2036 1828 77.860 85.600 163.460 65.380 o o 65.380,00 
1260 1829 15.660 o o 15.660,00 
795 1830 105.970 105.970 144.640 1 o 183.040,00 

1921 1830 9.280 o o 9.280,00 
14 1831 116.440 116.440 188.925 4 o 234.685,00 

416 1831 30.400 30.400 111.366 o o 111.366,00 
16 1832 96.033 69.040 165.073 60.380 2 o 64.220,00 

508 1832 15.280 3 o 18.480,00 

2250 1832 75.240 1 o 75.240,00 
757 1834 124.960 8.720 133.680 77.080 o o 77.080,00 
784 1834 21.922 1 o 26.922,00 

1164 1834 37.925 37.925 137.320 22 159.800,00 

307 1835 29.440 44.630 74.070 69.180 o 70.780,00 

506 1835 147.760 104.500 252.260 287.840 7 o 319.360,00 

736 1835 322.000 o o 322.000,00 

881 1835 56.800 23.640 80.440 29.130 10 o 46.790,00 

501 1836 37.080 244.300 281.380 765.590 19 o 832.430,00 
548 1836 74.720 74.720 155.380 o o 155.380,00 

3 1837 36.680 36.680 126.360 o o 126.360,00 

609 1837 960 28.820 29.780 75.340 1 o 76.940,00 
737 1838 122.400 122.400 453.200 2 o 505.200,00 

1366 1840 29.760 29.760 136.100 o o 136.100,00 
1389 1840 57.700 42.320 100.020 30.720 o o 30.720,00 
1136 1841 52.200 o o 52.200,00 
1334 1842 640 640 25.620 o o 25.620,00 
797 1843 37.500 38.400 75.900 25.960 o o 25.960,00 
107 1844 527.240 527.240 270.785 3 o 280.385,00 

1314 1845 o o 
695 1846 4.500 4.500 175.840 1 o 177.840,00 

1373 1849 98.680 1 o 183.680,00 
565 1850 141.000 215.760 356.760 326.300 1 o 330.300,00 
1337 1850 87.750 320.480 408.230 482.400 o 106 654.200,00 

f Total · T · 5.555.555 . 7.595.443 . 13.150.998 16.440.786 248 764 19.014.746,00 l 
Fonte: 93 Inventários AJESP 
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Tabela 47: Listagem dos imóveis do grupo A 

'NomeEJ Grupo A . ' 
1805 2 1 5 
1819 19 7 4 3 35 
1828 5 4 2 12 
1828 10 12 
1828 5 1 3 3 4 17 
1831 11 4 5 2 2 26 
1832 6 1 1 2 10 

Joaquim Mariano Galvão de Moura Lacerda 1834 4 3 1 2 12 
Genebra de Barros Leite 1838 9 2 2 3 16 
Bernardo Francisco de Azevedo 1843 13 2 2 17 
Rodri o Antonio Monteiro de Barros, des. 1844 1 2 
Isabel lnacia da Concei ão Souza 1845 3 2 10 17 
Francisco Pinto do Re o Freitas 1850 2 2 1 5 

Total 90 12 12 16 34 15 7 186 ' 
Fonte: 1461nventários do AJESP 

[AN2] 
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Nome ~t Grupo 8 

Antonia Eufrosina de Cerqueira Camara 1811 
Antonio Joa uim de Abreu Pereira, rever. 1836 

1806 2 4 
1834 5 
1839 2 
1842 2 5 
1806 
1840 4 
1812 
1800 8 
1842 3 2 8 

Francisco Antonio de Miranda, capitão 1844 2 16 
Francisco Jose de Sampaio Peixoto, dr. 1811 2 
Francisco Jose de Sampaio Peixoto, dr. 1811 2 
Francisco Leandro Leme de Morais 1837 3 7 
Francisco Pinto Ferraz, filho, cap. 1828 

1843 10 
1832 3 
1842 
1822 3 2 6 
1828 3 7 
1850 
1849 
1823 5 
1838 2 6 
1815 6 18 
1827 2 
1814 15 

Manoel de Oliveira Cardoso, m.cam o 1817 4 
Manoel Fernandes de Andrade, cor. 1848 2 5 
Manoel Jose Vila a, alferes 1823 4 
Maria Josefa Mendes da Silva 1806 2 
Maria Leite Lombria 1802 5 8 
Mariana do Monte Carmo 1818 4 2 12 
Modesto Antonio Coelho Neto 1803 2 
Pedro Fernandes de Andrade, ca i tão 1837 2 
Ao ue Soares de Campos, rever. 1825 

Total 116 11 1 28 21 13 191 
Fonte: 1461nventários do AJESP 
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Tabela 49:Listagem dos imóveis do grupo C 
ll: • •11.<>l: I ~ t : . . . . ' • íf~ .. ,;,[ . ! I"• ' 
Alberto de Oliveira Quintana 1806 4 4 
Ana Leonisa de Abelho Fortes 1812 7 2 2 1 1 13 
Ana Maria do Monte Carmelo 1811 1 1 
Antonia Benedita da Motta 1831 1 1 
Antonio Alvares dos Reis capitão 1810 14 1 1 16 
Antonio Joaquim de Sampaio, ajud. 1831 1 1 
Antonio Joaquim Furquim Justino 1828 1 1 
Antonio Jose Cardoso 1842 1 1 
Antonio Jose Dias Coelho 1806 3 1 4 
Antonio Manoel Eufrasio de Azevedo, dr. 1810 5 5 
Antonio Mariano Bitancourt, ten. Cor.l 1830 1 1 
Antonio Martins da Silva 1816 3 1 1 5 
Antonio Soares Calheiros Gomes de Abreu 1813 5 5 
Benta Maria de Siqueira 1841 1 1 2 
Bento Dias Vieira 1823 2 1 1 4 
Clara da Silva 1805 1 1 
Clemente Jose Gomes Campones 1804 1 1 2 
Custodia Maria do Sacramento 1843 3 1 4 
Diogo Jose da Silva 1824 1 1 
Diogo Jose de Souza, alferes 1811 1 1 
Dionísio Ereopagita da Mota 1827 5 1 2 8 
Escolastica Joaquina da Trindade 1843 1 2 3 
Escolastica Maria de Matos 1815 2 1 3 
Floriano Antonio Rodrigues 1835 4 1 1 6 
Francisca da Luz 1825 2 2 
Francisca Rosa Botelho 1813 1 1 
Francisco Alves Alvim, sarg-mor 1844 1 1 
Francisco Bernardes da Silva, sarg-mor 1822 1 1 2 
Francisco Compton D'Elboux, ten. cor. 1816 2 2 
Francisco de Assis Peixoto Gomide, dr. 1850 2 1 3 
Francisco de Oliveira Barbosa 1809 1 1 2 
Francisco Gomes da Silva 1832 2 2 
Francisco Leandro de Toledo Rendon, dr. 1804 6 1 2 9 
Gertrudes Maria da Costa 1821 6 6 
Gertrudes Maria do Nascimento 1832 1 1 2 
Isabel Maria de Souza 1812 1 1 
Jesuíno de Cassia Lustosa 1849 8 1 1 10 
João Jose de Alvarenga 1836 1 1 2 
João Nascimento da Fonseca coronel 1827 1 1 
João Pereira de Magalhães 1805 2 1 3 
João Soares de Figueiredo Cardoso Barbas 1832 2 2 
Joaquim Antonio da Luz 1834 1 2 3 
Joaquim Dias Vieira 1835 1 1 
Joaquim Jose da Fonseca, cap, 1836 3 3 
Joaquim Maria da Costa Ferreira, sarg-mor 1840 2 2 
Joaquim Roberto da Silva Marques, ten . Cor. . 1834 1 1 
Joaquina Angelica de Castro 1806 3 3 
Jose Alves Siqueira 1846 1 2 1 1 1 6 
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Cont. Listagem dos imóveis do grupo C 

I ' 

Jose de Santana Lustosa tenente 1826 2 2 
Jose dos Santos Oliveira 1813 2 2 
Jose Francisco de Sales, cap-mor 1818 2 3 
Jose Joaquim Mariano da Silva Cesar 1815 2 3 
Jose Vaz da Cunha 1840 1 

1825 3 
1837 2 2 

Josefa Maria do Espírito Santo 1817 3 3 
1830 
1806 1 
1812 2 2 
1828 2 

Manoel Antonio Pires da Mata 1811 1 
Manoel Cardoso de Abreu 1804 1 
Manoel Ferraz de Araujo 1821 1 2 3 
Manoel lnocencio de Vasconcelos sar -mor 1838 2 2 
Manoel Jose Gomes, ten. Cor. 1814 4 5 
Manoel Jose Resende 1835 2 2 4 
Manoel Rodrigues Ramalde 1810 2 3 
Manoel Vidal Gon alves Neves, ca 1815 2 
Manoela Jesuina de Jesus 1827 2 
Maria Francisca Pereira 1816 
Maria Joaquina Rodrigues de Oliveira 1835 
Maria Perpetua da Luz 1804 
Martinho Dias Vieira 1834 2 3 
Pedro Pinto do Re o 1813 
Pulqueria Maria de Barros 1837 1 
Rosa Maria do Rosario Pedrosa 1803 9 2 11 

Vicente Luis de Brito 1809 1 

Total 166 12 o 3 22 8 20 231 
Fonte: 146 inventários do AJESP 
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Tabela 50: Listagem dos objetos de arte do grupo C 

Casa do Capitão Joaquim José da Fonseca 

1 imagem madeira Santana 
1 imagem madeira Santa Quitéria 

1 
1 
1 
1 

11 
13 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

imagem mad resplendor prata crucifixo 
imagem em vidro Nossa Senhora Carmo 
imagem barro resplendor prata Nossa Senhora Conceição 
imagem roca diadema respl prata Nossa Senhora das Dores 
imagem madeira resplendor prata São Joaquim 
quadros vidros estampas 
quadros estampas 
imagem resplendor dístico prata 
presépio barro 
imagem barro resplendor ouro 
imagem barro 
presépio madeira vidro 
quadro vidro estampa 
lamina vidro 
lamina vidros 
lamina vidro 

crucifixo 
presépio 
Santo Antonio 
São João 
presépio 
São Joaquim 
Nossa Senhora Conceição 
Nossa Senhora Carmo 

1 quadro vidro estampa 
São Domingos 
São Jose 

800 
800 

4 .000 
960 

3.000 
6.400 
1.600 
8 .800 

20.800 
1.600 
1.280 
4.800 
1.280 
4.800 

960 
1.120 
1.600 
1.600 

640 

::-:::::::-: ' : ::~:::: .... :.:::=:::: -ü1BN 
Fonte: processo AJESP, 501, de 1836 

[AN3] 
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Tabela 51: Listagem dos livros do grupo A 
Casa de Genebra de Barros Leite 

r +F~· "··-:::~~":' p;-.. ~· ,· l ~·=i~=~!i'* · ~· ... - ~, ' ~ -"tO'ry ... .-._ .. ' .. .... - ...-~ ...,_.,.. . .,~M>;J-:::·:=•,_,..::~.n:"""'" J 
~ .. ... z .. .... _ .... ~~----'n•'""rtt: ..,. ..... _ ..... ... __ '-L'l .... H .... .... a ..... . ~~"""e · ..,.. r:•tte=t1t:z+** ..;;..;;.;; .;,;,;, ~ • ~.! ~ ~.......; ;.::;.2-~l- ·-· _ 
Martius Traites de paix, 20 volumes francês 40.000 
Ch. Comte Traite de legislation, 4 volumes francês 8.000 
Blachstos Commentaires des lois anglaises, 6 volumes francês 9.600 
Felangieri Ciencia da legislação, 8 volumes italiano 6.400 
Felangieri Science de la legislation, 11 volumes francês 12.800 
Lepage Science de droit, 2 volumes francês 2.000 
Martius Droit de gens, 2 volumes francês 4.000 
B. Constant Cours de politique constitucionel, 8 volumes francês 8.000 

Malliot 
Encyclopedie 
annuaire 
Revue 
Hisber 
Mably 
De la Rochefomault 
B. Constant 
Lauyerinais 

Sade 
Dannon 
M. Hussian de Pansey 
Berenger 
Barroux 
Guisot 
Bonnin 
Bounin 
Benthan 
Fenellon 
Delille 
Delille 
Delille 
Chenier 
Rousseau 
Rousseau 
S. Real 

Grammint 
Gil Brás 
Erasme 
Fenellon 
Montaigne 
Fenellon 

Recherches sur les costumes, les índices des 
anciens peuples, 3 volumes 
Moderne, 22 volumes 
Historique, 12 volumes 
Encyclopedique, 4 volumes 
Droit des gens, 2 volumes 
Ouvres completes, 12 volumes 
Maximes, 1 volume 
Cours de politique constitucionel, 2 volumes 
Constitutions françains, 2 volumes 
Reflexions sur rordre constitutionnel en France, 1 
volume 
Garantias individuelles, 1 volume 
De la autorite judiciarie, 1 volume 
Justice criminelle, 1 volume 
Código Penal, 1 volume 
Gouvernement et le opposition, 1 volume 
Administration publique, 2 volumes 
Doutrine sociale, 1 volume 
Ouvres, 4 volumes 
Telemaque, 2 volumes 
Les jardins, 1 volume 
Le homme des champs, 1 volume 
La petite, 1 volume 
Poesies, 1 volumes 
Nouvelle Heloise, 6 volumes 
Heloisa, tradução, 4 volumes 
Ouvres, 2 volumes 
Victoires et conquistes des trançais, 28 vol. 
Memoires, 2 volumes 
Histoire, 4 volumes 
Elogie de la folie, 1 volume 
Telemaque 
Essais, 6 volumes 
Telemaque, 2 volumes 
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francês 
francês 
francês 
francês 
francês 
francês 
francês 
francês 
francês 

francês 
francês 
francês 
francês 

francês 
francês 
francês 
francês 

francês 
francês 
francês 
francês 
francês 

espanhol 
francês 
francês 
francês 
francês 
francês 

francês 

12.800 
32.000 
30.000 

100.000 
3.200 

12.800 
800 

1.280 
2.400 

1.000 
1.000 
3.200 
1.600 
1.280 
1.600 
2.560 

960 
4.800 
1.280 

320 
640 
640 

1.000 
4.000 
2.560 
1.600 

35.000 
1.600 
3.200 
2.000 
1.600 
9.600 
1.600 
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Paschal Ouvres francês 3.200 
Montesquieu Esprit des Lois, 8 volumes francês 4.000 
Montesquieu Ouvres completes, 8 volumes francês 7.000 
Montesquieu Consideration sur le grandeur des romains francês 640 
Montesquieu Lettres personnes, 2 volumes francês 1 .280 
Bossuet Ouvres, 4 volumes francês 3.200 

Choix de oraisons funebres, 1 volume francês 1.000 
Marsillon Petit caréme, 1 volume francês 800 
De la Braiyene 
Pastort 
Hamilton 
Warden 
Hamilton 
Portos, Contamio 
Boitard 
Desandelle 
Humbolt, Bomptand 
Gilbert 
Brotero 

Lucien 
Linneo 
Junim 
Brotero 

Roche Sanson 
Martin 
Roche Sanson 

Coleção de prancher 

Vicente Cardoso 
Fernandes Thomas 
Mello Freire 
Stender 
M.C. 
Gilbert 
Lucas 

Thiers 
Machiavel 
Malthus 
Ricardo 
Sterche 
J. B. Say 
L Say 
Saint Lambert 

Caracteres, 3 volumes, 
Zoroastru, Confuccius e Mahomet, 1 volume 
Contes, 2 volumes 
Statistique des Etats Unis, 5 volumes 
Código penal de la Chine, 2 volumes 
Compectus des pharmacopées, 1 volume 
Manuél de histoire naturale, 1 volume 
Diversas obras de Botanica, estampas, 31 vol. 
Plantas equinociales, 12 volumes 
Botanique, 5 volumes 
Elementos de botanica, 2 volumes 
Quadro elementar da histeria natural dos animais, 2 
volumes 
Differentes obras de botanica, 4 volumes 
Genera plantarum, 1 volume 
Flora lusitana, 2 volumes 
Encyclopedie portatini de histoire naturalle, 5 
volumes 
Letres a Sophie, sur la phisique, 4 volume 
Pathologie chirurgicale, 2 volumes 
Ordenações manuelinas, 3 volumes 
Ordenações afonsinas, 5 volumes 
Ordenações filipinas 
Leis estravagantes, 5 volumes 
Appendice as primeiras linhas, 3 volumes 
Leis do imperio desde 1822 a 1833, 5 volumes 
Leis do imperio 1822 ate 1829, 5 volumes 
Coleção chronologica de leis estravagantes, 6 vol. 
Código civil, 1 volume 
Repertorio, 1 volume 
Instituições de direito civil portugues, 7 volumes 
Nomenclata botanicus, 1 volume 
Arithimetique em quinze lençoens, 1 volume 
Ouvres, 1 volume 
Systeme penitenciaire, 3 volume 
Biographie de tous les ministres, 1 volume 
Revolution Française, 1 O volumes 
Le prince, 1 volume 
Economia politique, 2 volumes 
Principes de economia, 2 volumes 
Economia politique, 5 volumes 
Economia politique, 3 volumes 
Considerations sur la industrie, 1 volume 
Cathechisme universal, 1 volume 
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francês 

francês 
francês 

francês 

português 

português 

francês 
francês 

português 
português 

português 
português 
português 
português 
português 
português 

português 

francês 
francês 
francês 
francês 

francês 
francês 
francês 
francês 
francês 

2.000 
1.000 
1.600 
9.600 
1.280 

800 
800 

86.000 
40.000 
10.000 
3.200 

4 .000 
8.000 

600 
3.200 

3.200 
1.280 
6.400 
2.000 
3.000 

5.000 
4.000 

10.000 
6.000 
6.000 
1.280 
3.200 
6.400 
4.000 
1.000 

600 
6.000 
1.600 

12.800 
1.200 
3.200 
4.000 
8.000 
4.000 
2.000 

320 
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Roque Sanson 
Bessout 
Brissot 
Callet 
Porsell 
Hany 
Bernardin de S. Pierre 
Robert Thomas 
Payen 
Mirbel 
Rostan 
Caller 
Bittard 
Albert 
Euclides 
Francisco de Sá de 
Menezes 
Petrarca 
Polisiano 
Dante 
Dante 
Mirabaud 
Tasso 
Tasso 
Young 
Guile 
Tomas de Aquino 
Dorat 
Marcilio de Albuquerque 
Cassa no 
Elpino Durienne 
Francisco Dias Gomes 
Claudio Manoel da Costa 
Sá de Miranda 
Nicolau Tolentino 
Felinto Elísio 
Academia 

Chateaubriand 
Marmontel 
Alfieri 
Gabriel Pereira de Castro 
Corneille 
Denis 
Denis 
Denis 
Destouches 
Rosseau 
Gressit 
Lambert 
Voltaire 

Atlas des fuentes desposioson des molluques des 
zoochitos, 5 volumes 
Elementos de análise, 1 volume 
Leis criminelles, 1 volume 
Tables de logarithemes, 1 volume 
Physique em vinte leçons, 1 volume 
Physique, 2 volumes 
Etudes de la nature, 1 volume 
The modem pratice of phisique, 1 volume 
Chimie em vinte seis leçons, 1 volume 
Elementos de Phisiologia vegetale, 3 volumed 
Cours de medicina chimique, 3 volumes 
Medicina pratique, 3 volumes 
Malladies des enfans, 1 volume 
Elements de therapeutique, 3 volumes 
Elementos de geometria, 1 volume 

Malaca conquistada, 1 volume 
Rime, 2 volumes 
Le stanse de Orfeo, 1 volume 
Inferno, 3 volumes 
Divina comedia, 4 volumes 
Traduction de Taine, 2 volumes 
Jerusalem libertada, 2 volumes 
Jerusalem libertada, 1 volume 
Noites, 2 volumes 
Poesias, 1 volume 
Tradução da Hanriade, 2 volumes 
Poesies, 1 volume 
Georgias portuguesas, 1 volume 
11 fiose de la poesia italiana, 2 volumes 
Poesias, 1 volume 
Obras poeticas, 1 volume 
Poesias, 1 volume 
Poesias, 2 volumes 
Poesias, 2 volumes 
Os martires, 2 volumes 
Memórias de literatura portuguesa, 8 volumes 
Parnaso lusitano, 6 volumes 
Genio do christianismo, 9 volumes 
Belisário, 1 volume 
Theatre, 5 volumes 
Ulissée, 1 volume 
Chefs de ouvre, 5 volumes 
Ouvres, 4 volumes 
Ouvres postumes, 2 volumes 
Ouvres, 7 volumes 
Ouvres choisies, 3 volumes 
Ouvres, 2 volumes 
Ouvres, 3 volumes 
Poesies, 1 volume 
Ouvres, 14 volumes 
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francês 
francês 
francês 
francês 
francês 
inglês 

francês 
francês 
francês 
francês 

português 

francês 
português 

português 
português 
português 
português 
português 
português 
português 

francês 

francês 
francês 
francês 
francês 
francês 
francês 
francês 
francês 
francês 

6.400 
240 

1.280 
5.000 
1.000 
1.600 

320 
2.000 
1.000 
6.400 
6.400 
6.000 
2.000 
6.400 
1.280 

1.280 
1.280 

640 
2.000 
2.000 
1.280 
1.280 

640 
640 
320 
640 
400 
640 
640 
500 

2.560 
800 

2.000 
1.280 
1.600 

16.000 
8.000 

800 
4.800 

640 
3.600 
2.000 
1.600 
5.000 
1.600 
1.600 
2.000 

640 
10.000 



Regnard 
Racine 
La Fontaine 
Ariosto 
Moliere 
Ariosto 
Racine 
Lebrum 
Boileau 
Boileau 
Malherbe 
Tompson 
Demi 
Targini e Milton 
Pope 
Gomez 
Madame Stael 
Fontaines 
Signer 
Delarigne 
Bodin 
Barreto Feio 
Barreto Feio 
Dareau de Lamelle 
Jose Liberato Freire de 
Carvalho 
Dureau de Lamelle 
Plutar 

Furlon 

Dufey 
Lacretelle 
M. Angentil 
Signer 
M. Giraud 
Gibbon, tradution de 
l'anglais 
Bysson 

Thierry 
Hum e 
Sismondi 
Reynac 
Sismondi 
Rousseau 
Lambest 
Vernes 
Berenger 
Dara · 
M. Jules Purrot 
De La Fame 
Madame Stael 
Academia 
Villemain 

Ouvres, 4 volumes francês 2.400 
La religion francês 800 
Contes, 2 volumes francês 1.600 
Orlando furioso, 6 volumes 4.000 
Theatre, 8 volumes francês 6.000 
Orlando furioso (traduzido), 4 volumes 3.200 
Theatre, 4 volumes francês 3.000 
Ouvres choisies, 2 volumes francês 1.000 
Ouvres completes, 4 volumes francês 2.000 
Ouvres choisies, 2 volumes francês 1.000 
Poesias, 1 volume 640 
The seasons, 1 volume inglês 480 
O Hisnope, 1 volume 1.000 
Paraíso perdido (traduzido), 2 volumes 2.000 
Poesies, 2 volumes francês 800 
The complaint, or night thouthts, 2 volumes inglês 620 
Ouvres de la literatura, 2 volumes francês 2.000 
Fables, 2 volumes francês 1.600 
Ouvres completes, 33 volumes francês 38.400 
Ouvres completes, 7 volumes francês 8.000 
Resume de la histoire de Angleterre, 1 volume francês 800 
Tradução de Sallytio, 1 volume português 800 
História romana de Tito Livio, 1 volume português 640 
Histoire Romaine de Tito Live, 17 volumes francês 25.000 

Tradução dos anais de Cornelio Tacito, 2 volumes português 4.000 
Tradution de Tacite, 6 volumes francês 4.000 
Vie des hommes illustres, 12 volumes francês 18.000 
Histoire elementaire, philosophique et petit de le 
mienne Grece, 2 volumes francês 1.280 
Resume de la histoire de la regeneration de la Grece 
jusque 1825, 3 volumes francês 2.400 
Histoire de la revolution française, 6 volumes francês 4.000 
Louis XIV, sa cour et Regentes, 4 volumes francês 2.000 
Histoire americana, 1 o volumes francês 12.800 
Beautes de la histoire de ltalien, 2 volumes francês 1.280 
Histoire de la decadence dele Empire Romain, 13 
volumes, francês 16.000 
Histoire de Franca, 6 volumes francês 12.000 
Histoire de la conquiste de Angleterre par les 
normande, 4 volumes francês 4.800 
Histoire de Angleterre, 21 volumes francês 32.000 
Histoire des republiques italiennes, 16 volumes francês 25.600 
Hymne au soleil francês 640 
Histoire des Français, 15 volumes francês 20.000 
Ouvres, 2 volumes francês 1.200 
Les saisons, 1 volume francês 320 
La creation, poeme, 1 volume francês 320 
Poesies, 2 volumes francês 1.000 
Histoire de la republique de Viene, 20 volumes francês 10.000 
L. Fabus, 1 volume 1.600 
Poesies, 1 volume francês 320 
Obras completas, 17 volumes português 20.000 
Dicionário francês, 2 volumes francês 12.000 
Literatura française, 2 volumes francês 2.000 
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Correia Telles Manual do tabelião, 1 volume português 1.280 
Schoell Histoire de la literatura romaine, 4 volumes francês 7.200 
Gingue Literatura de I tal i e, 1 O volumes francês 18.000 
Sismondi Litterature du Midi, 4 volumes francês 7.000 
Frenisson Vallerium maximus, 3 volumes 4.800 
Caussim de Percival Valerius Flams, 1 volume 600 
Purrot Satires de Juvenal, 2 volumes francês 3.200 
J.M.F. Souza Pinto Historia de Inglaterra, 1 volume português 160 

M. Frognon, Menite Crasso 
Delarigne 
M. Duprés 
Calonne 
Artand 

Cardinal de Reti 
Manoel Severino de Faria 
Luis de Meneze~ dom 

Pedro de Maris 
Volney 
Guisot 
Machiavelli 
Purrot 
Cobbett 
De Pradt 

Galdimitta 
Bellegarde 

Rebello 
Sinnucozart 
Babbi 
Casado Giraldes 
Candido Lusitano 
Costa Sa 

Walter 
Sivet 
Vieira 
Michele 

Abladee 
Nailly 
Picard 

Histoire de Alexandre le Grand, 3 vol. 
Ouvres completes, 5 volumes 
Vileius Paterculus, 1 volume 
Les vies de Cornelius Nepos, 1 volume 
Memoires de Julius Casar, 3 volumes 
Biographie des contemporaines, 20 volumes 
Memorias, 6 volumes 
Noticias de Portugal, 3 volumes 
História de Portugal restaurado, 4 volumes 
Diálogo de várias histórias dos reis de Portugal, 2 
volumes 
Leçons de histoire, 1 volume 
Cours de histoire moderne, 1 volume 
Le histoire florentina, 2 volumes 
Histoire universelle de Justine, 2 volumes 
Mestre inglês, 1 volume 
Colonias, 2 volumes 
Memorias econopoliticas sobre o Brasil, 1 volume 
Três jogos do Manual do Fazendeiro, 3 vol. 
Historia da Grecia, 1 volume 
Resumo da istoria do Brasil, 1 volume 
Cartas geographicas, 1 volume 
Corographia do Brasil, 1 volume 
Liçoens de geographia, 1 volume 
Resumo de geographia, 1 volume 
Geographia, 4 volumes 
Diccionario poetico, 2 volumes 
Dicionário italiano, 2 volumes 
Dicionário inglês de pronuncia, 1 volume 
1 volume 
Grammatica inglesa, 1 volume 
Grammatica portuguesa, 1 volume 
Thesouro da lingua italianna, 1 volume 
Venerani, mestre italianno, 1 volume 
Grammatica francêsa, 1 volume 
Grammatica francêsa, 1 volume 
Grammatica geral, 2 volumes 

Frei Luis do Monte Carmelo Orthographia, 1 volume 
Madureira Orthographia, 1 volume 
Antonio Pereira Novo metodo latino, 2 volumes 

Gradus ad parnasum, 1 volume 
Dicionário portatil italiano francês, 2 volumes 

Maderiger Grammatica aleman, 1 volume 
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francês 
francês 

francês 
francês 
francês 

português 
português 

português 
francês 
francês 
francês 
francês 

português 
português 

português 

português 

português 
italiano 

inglês 

português 

4.800 
12.800 

1.600 
1.600 
4.800 

25.600 
9.000 
2.880 
4.000 

3.000 
800 

2.000 
180 

3.200 
1.000 
1.000 

480 
960 

1.280 
1.000 
1.280 
1.000 
1.600 
8.000 

12.800 
2.000 
9.600 
2.000 
1.000 

640 
560 
480 

2.000 
320 

1.000 
2.000 

1.280 
1.000 
1.600 
1.600 
2.560 

640 
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Ovidio Opera ommia, 3 volumes 4.000 
Martius Manual diplomático, 3 volumes 1.280 
Chermont Luisa 320 

Pedro Jose da Fonseca 
Duarte Nunes de Leão 
Gouveia Pinto 
Millot 

Walter Scot 

Walter Scot 

Jakaré 
Maxuoritel 

Walter Scot 
João de Barros 

Pegas 

Pereira de Marin Regia 
Reinoso 
Cardoso 

Barbosa 
Mascado 
Phebo 
Thome Volasco 
Volasco 
Volasco 
Salgado 
Silva 
Lobão 
Silva 
Guerreiro 
Paiva 

Mendes Castro 

Adolfo, 1 volume 640 
Do espirito de conquista, 1 volume português 480 
Dicionário portugues latino, 1 volume português 2.560 
Descripção de Portugal, 1 volume português 1.000 
Manual de Apelações, 1 volume português 1.280 
História universal, 7 volumes trincados 1.280 
Chronologia universal, 1 volume português 1.280 
Diccionario universal dos costumes, 3 volumes 960 
Diccionario histórico, 4 volumes 2.000 
Diccionario histórico, 6 volumes 2.560 
Novellas, 50 volumes 16.000 
Lucretii de rerum natura, 1 volume 2 .000 
O Talisman, 3 volumes 2.560 
Obrater opera ommia, 3 volumes 2.560 
Obras de Mr Thomás, 4 volumes 2.000 
Le notti romana, 2 volumes 
Orasson, 1 volume 
Contos morais, 5 volumes trincados 
Florian, 1 O volumes trincados 
Mil e uma noite, 7 volumes 
Consejos a mi hija, 2 volumes 
Cuentos a mi hija, 2 volumes 
Os desterrados da Siberia, 1 volume 
traduzido 
Panegiricos, 1 volume 
Salustii opera, 1 volume 
Obras completas, 16 volumes 
Portugal de donationibus, 1 volume 
2 volumes 
Observaçoens, 1 volume 
Praxe dos juizos, 2 volumes 
Tesiheiro de testamentis, 3 volumes 
Remissons, 1 volume 
Decisons, 1 volume 
Decisons, 2 volumes 
Allegaçons, 1 volume 
Consultas e partilhas, 1 volume 
Obras completas, 2 volumes 
Obras completas, 4 volumes 
Ordenations, 4 volumes 
Fasciculo de disertações, 1 volume 
Ordenations, 4 volumes 
Obras completas, 14 volumes 
Orphanlogia, 1 volume 
Morais de executions, 3 volumes 
1 volume 
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espanhol 
espanhol 

espanhol 
português 

português 

português 

português 

1.280 
1.000 

800 
1.600 
2.240 
1.280 
1.280 

640 
1.000 

640 
320 

12.800 
2.000 
2.000 

800 
1.600 
2.560 
2.000 

800 
1.600 

800 
2.000 
4.000 
3.200 
3.200 

800 
5.000 

10.000 
1.000 
4.800 
2.000 
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Correia Telles 
Lobão 
Lobão 
Gouveia Pinto 
Costa Sá 
Fernão Mendes Pinto 
Lima 
Mo rente 
Gouveia Pinto 
Vieira 

Fragoso 

Vieira 
Morheim 
Antonio Agostinho 
Antonio Pereira 
Zusinet 
Nordt 
Consina 
Morais 
Bagnna 
Birau 
Lautobach 
Strenio 
Vinecio 

Vinancio 
Valdech 

Sistema dos regimentos, 6 volumes português 12.000 
Theoria da interpretação das leis, 1 volume português 200 
lnterdictos, 1 volume português 480 
Segundas linhas, 2 volumes português 1.600 
Manual de apelações, 1 volume português 1 .280 
Dicionário italiano, 2 volumes italiano 12.800 
Peregrinação, 1 volume português 3.200 
Ordenations, 1 volume 800 
Constituição religiosa, 2 volumes 1 .280 
Tratado dos testamentos, 1 volume português 1.000 
Dicionário inglês inglês 3.200 
Dicionário universal de boite, 1 volume 10.000 
Dicionário portatil inglês, francês, 2 volumes 2.560 
Dicionário portugues, 3 volumes português 6.400 
Dicionário de Becteau, 2 volumes 3.200 
De reginiare republica, 3 volumes 2.560 
Magnum lexicon latinum latim 6.400 
Dicionário inglês, 2 volumes inglês 6.000 
História eclesiástica, 6 volumes 4.000 
Dialogo sobre direito canônico, 1 volume português 800 
Bíblia, 5 volumes português 12.800 
Philosophie, 3 volumes 3.200 
Obras completas, 2 volumes 2.560 
Obras completas, 3 volumes português 3.200 
Dicionário português, 2 volumes português 16.000 
Obras completas, 4 volumes 4.800 
Phisique de le home, 1 volume 1 .600 
Pandictas, 3 volumes 4.000 
Pandictas, 4 volumes 4.800 
Obras completas, 1 O volumes 12.800 
Minerese française, 7 volumes 7.000 
lnstitutas, 2 volumes 2.560 
lnstitutas, 1 volume 640 
Junis Collectiones, sua manuscripto, 3 vol. 3.000 

Brotero Questones sobre poesia 1.600 
Mrychio Pandictas, 4 volumes 4.800 
mor::::::-:::=:::::"::ª:.~ . · ~ : ._,;_:;;::c;.;;::-.;:·::::=:=::;;:4S:·:· ~.==::==.-. Aff4lrt:J 
Fonte: processo 531, de 1838, AJESP 
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Tabela 52: Listagem dos móveis do grupo 8 
Casa de Francisca Maria Xavier de Matos 

adorno 2 2 medalhas massa 
cobre 1 tabuleiro cobre 
decoração 2 2 espelhos 
estanho 6 3 pratos grandes, 3 pequenos 

louça 
. louça 

louça 

louça 

louça 
louça 
louça 
louça 
louça 
louça 
madeira 
madeira 
madeira 
madeira 
madeira 
madeira 
madeira 
madeira 
metal 
metal 
vidros 
vidros 
vidros 
vidros 
vidros 
vidros 
vidros 
vidros 
l[®me . 

bronze 
cobre 
cobre 
cobre 
decoração 
decoração 
decoração 

decoração 

decoração 
decoração 
estanho 

:.: 

2 pratos grandes lndia 2$000, 1 pintado 1$280, 1 menor $960, 2 
guardanapo $400 
2 tigelas grandes lndia $600, 1 menor $480 

6 
3 
19 12 pratos guardanapos lndia $340, 1 aros dourado $400, 6 pequenos 

9 pires Índia ramos $160, 10 pires branca e ramos dourados $200, 7 
26 xcaras irmãs 

15 pires e xícaras $240 casal, 2 xfcaras $120, 10 pires douradas $160, 5 
33 xícaras douradas $160 
2 1 jarrinha e prato Índia, 1 tigela fina tampa 
4 1 copo $1200, 1 grande $400, 2 menores dourados $320 
2 caneca pequena tampa 1$200, 1 caneca louça fabrica $300 
5 1 papagaio $240, 3 leões lndia $240, 1 cachorro $200 
3 1 sopeira fábrica $480, 2 talhas lndia 3$200 
1 1 estrado grande 

12 cadeiras encosto setim 
1 1 mesa grande quadrada 
2 1 papeleira jacaranda preparos 76800, outra mad terra 20000 
5 1 mesa napuan 2 gavetas 4000, 1 jacaranda 4800, 3 terra 1 ga 
2 1 bofetinho redondo 1600, 1 menor 1200 
2 . 1 caixa grande, 1 pequena 
1 1 espregueleiro 
5 1 bacia arame, 3 cobre, 1 estanho 
2 2 bandeijas xarão $200 
2 1 garrafa $320, 1 garrafa pequena $160 
1 1 pimenteira 
3 3 garrafas branco 
5 4 frascos boca larga $320, 1 frasco boca estreita $240 
6 6 calices 
1 caneca $800 
4 garrafas agua Inglaterra 
1 sopeira branco aa:e:: : :::::. : 

o 
1 

almofariz 
cano 6 libras 

:.: 
Chácara 

7 
1 

2 tacho, 2 bacias, 2 tachinhas, 1 tacho grande 
cassarola 

6 espelhos parede 

: : 

8 1 cortinado damasco, 1 portada, 1 capa, 5 tabuleiro chamalote 
1 espelho 

: : : 

5 ramalhetes, 4 jarras pintadas fábrica, 3 de xarão, 4 castiçais, 1 missal, 1 

18 cálice altar 
2 betas e 2 corporais, 2 toalhas bretanha, 1 frontal branco e vermelho 

8 altar, outro roxo 
5 2 casula roxa, 1 par galhetas vidro, 1 alcatifa, 23 ? Para altar 

1 talher 
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1.440 
1.600 

20.000 
8.400 

7.040 
1.680 
5.040 

4.840 

6.400 
960 

2.240 
1.500 
1.160 
6.880 

960 
28.800 

4.800 
96.800 
11.360 
2.800 

10.000 
4.000 

14.240 
4.000 

480 
160 

3.000 
1.520 
1.440 

800 
12.800 

1.200 

:2111@:.1 

5.760 
32.600 

1.680 
2.400 
9.440 

200 

28.000 

10.560 
40.320 

600 
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ferros 1 balança velha 
ferros 3 1 ferro engomar, 2 outra 
ferros 2 corrente e colar 
ferros 1 balança ferro ganchos 
iluminação 4 1 candieiro latão grande, 3 menores 
iluminação 6 candieiros latão velho 
jogos 1 jogo tabelas 
louça 1 lata grande barro pintado 
louça 10 5 sopeira Índia, 5 fábrica 

louça 
louça 
louça 
louça 
louça 
louça 
madeira 
madeira 
madeira 
madeira 
madeira 

madeira 
madeira 
madeira 
madeira 
madeira 
madeira 
madeira 
madeira 
madeira 
madeira 
madeira 
madeira 
madeira 

metal 
metal 
metal 
metal 
metal 
roupa 
roupa 

roupa 

roupa 
roupa 
roupa 
roupa 
roupa 
roupa 

1 prato fábrica 480, 5 Índia 650, 17 Índia a 300, 2 po pedra 80, 1 verde 
27 300, 1 po pedra 300 
1 prato e jarro fábrica 
2 tigela Malásia 240, tigela fábrica 100 
1 1 bule fábrica 

28 
1 
1 

4 xícaras pequenas, 7 pires irmãos, 17 xícaras 
parelha louça lustrosa 
1 poltrona jacaranda assento sola 

3 armário 
3 3 caixas 
2 1 leito jacaranda antigo feito Bahia 4000, 1 cama peq torneada 

22 1 O cadeiras terra 1000, 12 jacaranda 2000 
2 bofetes mad terra 1000, 1 bofeta vermelha 640, 1 redondo 1000, 1 com 

5 armário 1280 
3 1 caixa velha, 2 placas 
2 2 estantes simalhas 
1 1 mesa lisa 
1 catre jacaranda 
6 2 bofete liso, 2 pes torneados 2 gavetas, 
1 1 mesa lisa 

11 6 cadeiras assentos e encostos solado, 5 velhas 
13 5 bancas, 8 mochos 
1 comoda ferragems 
1 1 armaria gavetas 
2 leito jacaranda feita Bahia, outra da terra cabeceira talha 
2 2 caixas 

1 bau xarão dourado pequ 3 repartições, 1 maior fechadura, 1 contador 
4 dourado, 1 bau moscovia 
2 2 baus pequenos flandres 
2 2 marcos 
2 1 alambique cobre, 1 alambique chumbo 
1 varios 
9 oitava galão branco 
4 41eques 

21enços xadres, 5 mais usados, 1 mais fino, 1 listrado, 2 linho 1920, 2 a 
1 1280 

3 1 par lenços esguias grandes 1 0000, 1 Bretanha 8000, 1 pescoço 560 
6 varas renda 
4 capotelho setim preto renda fitas, 3 camisas 
1 1 vestido seda branca uso antigo 
4 roupa inteira, 1 babados azul ferrete, 1 roupinha 
3 2 mantilha babados, 1 veludo 
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960 

5.440 
3.200 
3.200 
3.360 
1.600 
1.200 

320 
3.600 

9.540 
960 
340 
240 

3.820 
200 

4.800 
27.600 

6.800 
6.000 

34.000 

4.920 
1.440 
4.000 

480 
4.000 
4.200 

480 
10.800 
6.920 

12.000 
4.000 
5.800 
1.000 

9.040 
480 

2.800 
3.520 
2.720 
3.600 

480 

7.520 

18.560 
600 

8.800 
3.200 

16.800 
13.560 
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1 saia selim risca, 1 selim labrado, 1 cassa, 1 mais grossa, 1 verde, 1 

roupa 9 brim, 5 seda 
roupa 3 2 capas, 1 capinha 
roupa 6 covados chita 
roupa 4 espartilhos 
roupa 5 1 colcha seda forrada, 3 damasco, 1 vermelha 
roupa 5 1 capote setim, 1 capa roxa, 1 capotelho bretão 1 preto, 1 draguete 
roupa 2 1 manto seda, 1 capa mantilha 
roupa 2 macaquinho 
roupa 1 1 touca cabeça 
roupa 2 avental cassa 
roupa 3 camisas mulher 
roupa 7 2 casacas escuras, 3 baetas, 2 pano 

roupa cama 11 

roupa cama 3 

roupa cama 15 

roupa cama 10 

roupa cama 33 

roupa cama 4 

4 fronhas grandes esguia, 3 menores, 7 pequenas 1400 
1 toalha cambraia quadrada aguar mãos babados, outra cambreta, outra 
nestanha de França 
1 toalha aguar mãos bretanha Hamburgo, 1 rendas, 1 pequena, 2 lisas, 11 
algodão 
1 toalha Guimarães mesa grande, 1 algodão 2 panos, 3 algodão cru, 5 
rendadas 

9 guardanapos grandes irmãos toalha, 7 pequenos, 5 fustão, 12 algodão 

1 cobertor papa letras, 1 mais usado estrelas, 2 cobertas algodão 

roupa cama 4 colchões riscado 

roupa cama 1 O sacos algodão 
vidros 11 copo vidro 
vidros 5 garrafa 
vidros O par galhetas 

:::nrt::l 
25.880 

6.720 
3.600 
2.550 

24.600 
9.520 
3.200 
2.200 

640 
760 

1.200 
6.960 

4.400 

36.000 

6.740 

4.840 

5.460 

5.120 

1.920 

1.920 
2.120 
1.360 

iitfiQC:::: :wr:=:::;-:: ::: :: :' : ::: :::· =: :::::;: . :: :::::: ;;:::}1}$~}1 
Fonte: processo AJESP, 1432, de 1800 
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Tabela 53: Listagem dos metais preciosos do grupo C 
Casa de Ana Leonisa de Abelha Fortes 

ouro 2 caixa retrato ouro, relíquia santo senho 
ouro 1 relicario cordão ouro 
pedras 6 2 afogadores e 4 brincos pedras diamantes 
pedras 1 adereço prata 
pedras 1 anel prata diamantes 
pedras 7 anel prata topasio, diamantes, ametistas, grisolitas, cristais 
pedras 50 botões pedras 
pedras 3 botões prata diamantes, cristais 
pedras 1 bracelete prata 
pedras 9 brincos prata perola, topasio, amaltema, contas vidros 
pedras 1 broche prata 
pedras 3 caixilho transelim, cordão prata 
pedras 1 circulo pente prata 
pedras 1 colar prata 
pedras 6 corais vermelhas prata 
pedras 2 fio perolas prata 
pedras 2 fivelas prata cristal 
pedras 5 flores prata cabeça 
pedras 1 laço diamantes prata 
pedras 2 manilhas prata 
pedras 2 pentes prata topasio 
pedras 2 pingentes prata topasio 
pedras 2 pulseira prata grisolitas 
pedras 2 pulseiras cordão prata 
pedras 3 rosario pedras cruz, pescoço, mão 
pedras 4 rosetas prata topasio 
pedras 2 rosetas topasio pedras 
prata 1 açucareiro prata 
prata 1 bandeija prata 
prata 1 bastão prata 
prata 1 buceta prata 
prata 1 calice colherzinha 
prata 1 calice prata beirada platina e feitio 
prata 3 castiçais prata 
prata 1 colher sopa prata 
prata 7 colheres e espumadeira prata 
prata 13 colheres peq cha e prata espumadeira 
prata 12 colheres, garfo, faca prata 
prata 1 espiritadeira prata 
prata 8 esporas inglesa, prata portuguesa 
prata 2 estribos prata 
prata 1 faqueiro prata 
prata 1 ferragem prata 
prata 1 florete prata 
prata 1 punhal prata 

ittltit = h . 7; ~::~.: .: :: : 
Fonte: processo AJESP, 1263, de 1812 
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7.255 

22.818 
46.000 

280.000 
32.000 
19.000 
65.280 

9.000 
4.500 

27.560 
3.520 

75.520 
2.400 

19.200 
12.880 
25.600 

3.000 
4.000 
9.600 

15.680 
4.000 
2.400 

12.800 
40.960 
44.330 

3.520 
1.600 

12.780 
81.720 

1.600 
3.840 

12.800 
32.400 
46.890 

4.320 
1.980 
6.120 

20.520 
720 

20.025 
26.100 
54.990 
18.630 
4.050 
3.200 
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Tabela 54: Listagem dos estoques do grupo B 

Lo!a de Manoel Jose Vila~a, alferes 

cravos ferrar, pregos, arestas altas e baixas, taxas tamancos, pregos caibrares 
arroba cera 2 
libras ripas 
libras ferro 
arrobas pólvora 3 
cadernos papel de holanda $113 
brochas sapateiro 6000 
40 libra salsa parrilha 1$200, 15 libras cha $900 55 
pão campexa? 

52 rosários vidrilhos, 43 cocos, 1 grosa rosários brancos, 16 cruzes latão $01 O 116 
2 peles marroquim 2$000, 9 camurça $566, 11 camurça $708 22 
resma papel almaço 4 
~~~m 1 
peças lenços azuis 2$000, 41enços azuis $205, 331enços cassa $100, encarnados 
1$120, 

20 grosas marca, 5 broxas caiar, 700 anzóis $408 cento, 241ancetas 1$000 dúzia 749 
12 libras fio sapateiro $450, 6 fio sela, 1 arroba fio porrete 
5 folhas papelão, 42 tinteiros, 144 penas escrever 191 
12 maços vidrilhos, 13 miçangas, 4 acessórios, 5 granadas roxas, 5 granadas 
encarnardas, 1 miçanga v 40 
suspensório $170 10 
cavados tafeta $560 290 
cavados cobaia azul1$150 64 
26 copos água, 18 a $160, 16 a $90, 1 O canivetes 
91ibras breu $045, 8 alvaiade $100, 12 cola $100,5 arrobas enxofre 1$400,25 
libras sabão $170 
varas galão branco 102 
cavados belim $280 148 
varas de galão ornamentos $200 260 
lenços seda preto $116 
maços linha 2$400 
dúzias pentes chifre 12 
par meias algodão 
vários panos 
espiguilha vara $800 
varas fitas $130 216 
fitas diversas 
cadarço 
varas veludinho $040 101 
maços seda sapateiro 3 
chales metino $705, chales paninho 1$200 12 
4 onças lantejolas 3$200, 50 cravadores, 12 grosas botões $170, 1 maço miçanga, 
2 peças cardarço 
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132.560 
46.400 
11.484 
37.450 
36.000 

3.728 
5.120 

62.140 
6.560 

6.763 
17.882 
10.200 

1.444 

29.380 

7.760 
22.648 

4.745 

16.310 
1.600 

164.640 
73.600 

8.940 

13.695 
16.320 
41.440 
52.000 
10.076 

143.561 
8.640 
3.132 
8.620 

174.360 
28.080 
27.420 
33.132 

8.120 
480 

10.800 

20.120 



11 pares estribo $600, 3 $220, 5 pares esporas $320, 3 flumes 19 
23 tesoura barbeiro $190, 11 costura $66, 6 costureira $45, 6 navalhas $320, 2 
ordinárias $1 00 45 
33 colheres e garfos $$40, 7 dúzias colheres e garfos ferro $500, 73 facas terra 
$180, 3 facas e gar 
6 garfos $60, 66 trinxetes, 4 facas $190, 18 facas 1$700 duzia, 2 enxóis $600, 1 
espada 97 
20 verrumas $116, 5 a $95, 13 a $50, 19 a $40, 38 a $40, 11 a $320, 9 a $320, 8 a 
$25, 19 formões 142 
4 dúzias limas $560, 25 grosas 

15 chapéus sol1$400, 1 saração, 1 colcha chita, 14 chapeus 1$000, 13 a 1$600 

26 badamer, 6 formões, 15 formões $200, 17 a $750, 23 a $870,7$854, 121irnas 
672 cevados baeta $520, 65 baeta rosa $620, 282 jardas chita $240, 56 jardas chita 
$260 
8 fechaduras portas $440, 21 fechaduras portas $340, 19 fech carteira $208, 4 fech 
armario $120 
20 peças ganga 1$500, 3 libras retros 7$200, 1 O saias barra 1$700, 2 peças 
cardarço 1 $400 
17 lenços cercaduras 1$600, 209 varas cadarço, 1 libra trineal, 1 peça pano 3$600, 
2 holanda 1 $500 
1 maço papelão, 4 resma papel branco 1$160, 1 pardo 1$920 

6 pedras amolar $560, 2 duzias limas 1 $200, 2 limas 1$300, 7 tesoura alfaiate $900 

peça pano preto 2$005, 1 $600, 42 cevados baetão $806, 1 peça escarlate 1$100 

44 

52 

35 

6 

cova dos setim da Fabrica $960 e nação 1$300 11 
3 maços alfinetes 2$400, 216 carretéis, 2 grosas botões, 6 cartas alfinetes, 12 
grosas colchetes $48 
24 libras anil $640, 14 óleos 
27 folhas lata $106, 21 caixas cana ti lho falsa?, 1 O libras arame $600, 500 veronicas 
latão $005 
1 libra esponja, 9 libras búzios, 1 arroba golha, 96 pãos prumado 
arrobas arenque $1 09 libra 3 

23 libras salitre $162, 13 pedra-ume $100, 1 libra goma-arábica, quarta pedra-lipes 
7 libras pimenta $280, 4 libras erva-doce, 8 libras cravo, meia cravo 1$370, meia 
canela 20 
meia vetriolo?, 31ibras cassa rosa?, meia libra vendete?, 3 sesme?, 2 mana?, meia 
tártaro 
4 libras incenso $370, 1 libra pós de Joanes, 1 quintilho 1$770, 2 mercúrio 2$200, 
vermelhão 8 
escovinhas dentes 6 
6 ferros engomar 1$120, 10 bacias arame $612, 3 chocolateira cobre $960, 52 
canivete, 1 tesoura tosa n 
3/4 flor anil, 1/2 quarta noz-moscada, 1 libra antimônio, 3/4 rom 
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11.450 

7.392 

19.810 

11.610 

14.808 
6.274 

63.000 

12.951 

472.110 

15.112 

65.000 

158.255 
15.360 

14.260 

254.430 
6.600 

21.020 
14.200 

35.332 
38.100 
18.620 

5.826 

5.200 

5.160 

16.410 
360 

25.228 
6.100 



[: ::::=:*::: : :: ::.:::: ·==::]ofi!§.M=tot==::: ==::::::: :: :==:#!11·!,!11,; :: :UiGt: :1 
22 espelhos fechadura, 26 dobradiças $80, 28 dedais ferro, 5 martelos carpinteiro, 
3 sapateiro 
36 bordões viola $360, 6 bordões rabeca $180,4 cordas tripa rabeca $100, 23 
marimbaus?, botões esta 
1 grosa dedais, 11 duzias botões brancos $200, 5 botões amarelos $260, 2 grosas 
botões peq 1 $750 
1 grosa botões brancos $720, 4 botões guizo $960, 4250 agulhas $960 milh, 112 
agulhas colchão 
490 sovilhas, 18 cravadores, 15 colheres pedreiro, 50 garessuiras, 225 fivelas, 67 
fivelas arreios 
2 martelos pedreiro $300, 15 duzias ferraduras cavalos 1$400,4 duzias ferrraduras 
bestas 1 $280 
16 enxadas $560, 21 machados $560, 5 pares arreios $320, 7 foices $480, 3 
cadeados $83 
30 banquetas, 2 truquesa sapateiro $250, 4 fechaduras canastras 2$400, 7 
fechaduras caixa 
3 quintais chumbo 12$600, 46 pratos estanho $420 
12 pires cor $050 
baetão $880 covado 
4 espelhos $150, 3 $150, 18$960 
covados damasco $960 
covados baeta cores $520 covado 
covados pano ordinário e comum 
covados case mira 1 $300 cova do 
covados draguete $570 
brim $400 varas 
peças cassa 2$600 
peças Holanda 4$400 a 8$500 
peças platilha 5$000 
peças ganga 1 $500 
peças paninho fino 4$000 
peça mo rim 11$000 
covados chita francesa $64120 
peça setim preto 
covados durante preto $240 
covados melino 
covados fumo $400 
covados chita da fabrica $480 
covados fustão $400 
covados saeta $480 
covados chita inglesa $195 
covados paninho $270 
covados veludo carmesim 4$300 
belbute azul $450 
covados riscado $425 
cortes de saia unrne:: :: : : ::::.::: 
j Fonte: processo AJESP, 931, de 1823 

[AN6] 
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84 

69 

52 

43 
49 
12 

151 
25 
6 

733 
190 
111 
n 
68 
43 
12 
3 

147 
12 
12 
12 
1 
9 
27 
76 

9 
13 

170 
81 
18 

141 

3 

9.128 

8.628 

8.690 

10.392 

12.060 

10.620 

25.981 

8.760 
57.350 

600 
122.250 

18.330 
6.240 

385.620 
248.126 
137.750 
34.520 
22.800 
11.800 
73.420 
14.250 
12.288 
38.200 

116.160 
7.680 

30.000 
2.160 
6.885 

27.120 
125.035 

3.800 
6.240 

31 .290 
21.870 
77.760 
63.450 
87.850 
27.000 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No capítulo I apresentamos novos dados indicativos de que a região central 

sofria processo contínuo de adensamento. Os dados do imposto urbano - Décima 

Urbana de 1809 - c9mparados aos dados que restaram do livro do mesmo imposto de 

1829, revelou que o núcleo central, região considerada urbanizada, incorporava grandes 

extensões daS novas ruas da Freguesia de Santa Efigênia. Os dados dos vários livros das 

cartas de datas, relativos aos anos 1800 e 1850, demonstraram também que a demanda 

por terrenos na capital vinha aumentando e que a distribuição dos novos terrenos fazia

se nos bairros mais distantes, pois não havia mais terras disponíveis nas áreas centrais 

·nos anos quarenta. Ao mesmo tempo, a documentação do 2° Registro de Notas 

demonstrou que o volume de compra e venda de casas no centro aumentou muito nos 

anos quarenta, se comparado às décadas anteriores. Além disso, nossa tabela sobre a 

evolução do valor médio das propriedades urbanas, do capítulo m, apresentou uma 

grande valorização para esses ativos após os anos vinte. Enfim, nossos dados indicam 

que a capital manteve altos índices de procura e valorização das propriedades do núcleo 

central, aliàs, tendências incompatíveis com a idéia de pobreza generalizada apontada 

por muitos historiadores da cidade. 

Recapitulamos todos os passos da pesquisa no capítulo II e descrevemos os 

procedimentos metodológicos de brasileiros, canadenses· e franceses. Constatamos que a 

historiografia nacional, que vem trabalhando com as séries de processos de inventários, 

assimilou muitos procedimentos e conceitos que circulam no meio acadêmico de 

tradição francesa e inglesa. 

No capítulo lli analisamos os inventários em conjunto. Os montes brutos , 

separados em três níveis de grandeza, apresentaram altos índices Gini de concentração 

da riqueza, mas estes índices tenderam a uma redução no decorrer do século, 

melhorando a riqueza m_édia dos grupos de menor fortuna. Os falecidos aplicavam 
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principalmente em propriedades, escravos e dívidas ativas. As diversas estratégias 

utilizadas nesse capítulo - para testar as possibilidades de reprodução dos níveis de 

riqueza dos. moradores da cidade - demonstraram que os níveis de riqueza eram 

sempre positivos. De maneira similar, as estratégias para verificar os níveis de dispersão 

dessa riqueza indicaram índices equilibrados de endividamento. A . preferência pelos 

investimentos mais seguros acentuou-se, principalmente após a Independência, 

refletindo assim a instabilidade política dos anos vinte e trinta. 

A análise dos inventários por faixas de montes brutos confirmou fatos · 

conhecidos e divulgou também fatos novos. Um pequeno grupo de indivíduos muito 

ricos (grupo A) havia acumulado riqueza mercantil e estava reinvestindo nos engenhos 

das novas áreas agrícolas. Nós os chamamos de negociantes-engenheiros. Suas viúvas e 

filhos mantiveram os mesmos padrões de investimento e puderam permanecer no topo 

da elite econômica. Para isto reduziram o número de filhos e se casavam no próprio 

grupo. Na época, o Juizado dos Órfãos tinha por objetivo manter os bens de raiz 

mormente para os menores. Em geral, todos os pais procuravam deixar essa segurança 

aos filhos. Todavia, foi o grupo mais rico que alcançou melhor esse objetivo, deixando 

inclusi~e bens de raiz inalienáveis para os filhos. Os engenhos da elite paulistana, a 

partir dos anos vinte, começaram a prod~ir o café. 

O grupo B era composto por negociantes, agricultores e funcionários bem 

sucedidos, um misto de elite econômica e cultural, compreendendo também os filhos 

dos negociantes de grosso trato que tentavam refazer a riqueza do pai pelo comércio. 

Esse grupo, com menor concentração de riqueza, permanecia com toda riqueza aplicada 

nos negócios~ eram os médios negociantes do atacado (venda a grosso) que, com os 

grandes varejistas, movimentavam os negócios locais e as vilas vizinhas. Eles forneciam 

crédito e mercadorias para o grupo C, e era o grupo com maior capital de risco 

mercantil. Contudo, esse grupo nunca se aventurou nas modernas aplicações financeiras 

na primeira metade do Oitocentos. Seus componentes tinham um padrão de consumo 

equivalente ao do grupo A, e por serem em maior número, formavam o mais importante 

mercado dos bens de luxo da cidade. 

As camadas médias típicas foram identificadas desde o início do século XIX. 

Elas eram. responsáveis pelas lojas de secos e molhados da cidade (venda a retalhos). Os 

agricultores e os artesãos abasteciam a cidade com alimentos, telhas, ferramentas . 
' 

· móveis e tecidos rústicos. Também grande parte ·da burocracia da cidade e os 

profissionais liberais formavam o grupo C. Eles movimentavam preferencialmente os 
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negócios locais, compunham o grande grupo dos consumidores urbanos de mercadorias 

e de crédito, e como os impostos recaíam sobretudo sobre o consumo, deviam pagar 

mais impostos, ou seja, eles eram o motor do mercado interno. No entanto, sua 

participação no conjunto da riqueza era insuficiente para modificar as tendências 

econômicas. 
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Anexo 1 - Modelos de banco de dados 

Ficha de Inventário 

Ficha de Décima Urbana 
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Ficha de inventário: 
Nome Falecido 
Sexo falecido 

Nome Inventariante 
Parentesco Inventariante 

Sexo do Inventariante 
Localiza ão do documento 
Cartório 
Data 

Número do processo 
Número de pá inas 
Testamento 
Transcrito 

Data do testamento 
Nome do testamenteiro 

Parentesco do testamenteiro 
Sexo testamenteiro 
Idade ao falecer 

Estado civil 
Nome do cônjuge 
Idade do cõnju e 

Observa 

Observação sobre bens 

Ficha de inventário 

João Antonio Rosa 

Masculino 

Margarida Maria da Conceição 

mulher 

Feminino 

Judiciário 

lo famnia 

1832 

499 

702 

Sim 

58 

casado 

Mar arida Maria da Concei ão 

38 

rua São João 

Portugal 

Lib. Boticário 

1832 

Antonio Rosa 

Portugal 

Antonia Rosa do Sacramento 

Portugal 

1818. João Antonio da Rosa Lisboa 35 c b boticario Margarida 

Filha natural brig. Luis Antonio 

Pais falecidos. 

total disp testamentarias 1585720/Filhos ficaram com 
11288432 dividas em 7. 

36558946 

2865296 

33865296 

1612633 

5644216 

4773356 

16932648 

11288432 

240 



Observações gerais Lisboa. Diferença 20 anos. Manteve 5 escravos em 3 anos. 
Observação precatórios - tutoria 
Observação de testamento Legados pios e afilhadas. 
Total-Bens profissionais 7666365 
Total-Monetário 

Total-Objetos pessoais 969800 
Total-Objetos pessoais arte 
Total-Objetos pessoais livro 
Total-Rendas diversas 
Total-Dívidas ativas 17197035 
Total-Escravos 1650000 
Total-Animais 19200 
Total-Bens imóveis 6400000 
T otai-Monte-bruto 33902400 
Total-Dívida passiva 2389310 
Total-Enterro 285140 
Total-Outras despesas 
Total-Monte-Líquido 2674450 
Total-Disposições testamentárias 754860 

Ficha de herdeiros 
Ficha de inventário 49 

Nome herdeiro João Batista Yaz, 70 anos 

irmão 
solteiro, falecido I 835 
Sorocaba 

Adiantamentos 
Valor adiantamentos o 
Valor da le ítima: 
Tipos de bens recebido 

Ficha dos riihos 
Ficha de inventário 

Nome do filho Gabriela 

Sexo do filho Feminino 

Idade 15 

Morto Não 

lle alidade Não 

Núpcias 

Estado civil solteira 

coma mãe 

Profissão 
Adiantamentos 

Valor adiantamentos o 
Tipos de bens recebido 
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Ficha de inventário 168 
Discriminação urbano 

Localização 

Descrição caixa de música mau 

Estoque I 
Valor 60000 

- ·~ -~·· " ··,-·~'-"'~ 
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Ficha de inventário 49 
Monetário cobre 
Valor 428780 
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Ficha de inventário 49 
Discriminação urbano 

Localização 

Espécie ouro pedras 

Número 9 
Valor 134240 

... - .·~ õ '""'" --~~v - "......-~,,_- ,.,.=-...--,. ~ 

'' , ...... ·. . . ,!_ D ~ • - ~l!DJ'r:HiJ:fJH~";..'íml"'io~ _ .. , - '· ~~' : 
Ficha de inventário 49 
Número I 

Espécie imagem prata 

Assunto crucificado 

Valor 12800 
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Ficha de inventário 49 

Autor 

Obra Mística cidade. 5 vol 

Língua espanhol 

Valor 1600 

~~ ~: · · fltfttiji'md~l•l~.L :-rluH).'.l:.J~'i c~l~~fla~·.<:.Jt<..~J .. "j '. ~-~~=.t~;=i~~~ .. ...,.,,.,....,_......_...>.:. . 
Ficha de inventário 13 

Tipo ordenado de lente 

Discriminação ordenado 

Localização Fazenda nacional 

Valor 101660 
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Ficha de inventário 49 
Nome devedor Antonio Jose Ribeiro da Silva e Antonio de Paiva Azevedo 
Número devedores I 
Descrição 

Cidade devedor São Paulo 
Valor 7000000 

'··'· .' ... -~ ' ., 
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Ficha de inventário 49 
Discriminação urbano 
Localização 

Nome escravo Francisco 
Sexo Masculino 

Idade 64 
Valor 64000 
Quantidade escravo(s) I 

. 
~·~.r. 'l~1IDJD·'ê!_tp';[H·~ ~~~'i."f:.JIHI>..~:.J ll~!=·fn 11 I IIP-l!.."i-."' 
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Ficha de inventário 168 
Discriminação subúrbio 

Localizaçao chácara 

Espécie cavalo 

Número 1 

Valor 20000 

_ ,,.,I' .... 

Ficha de inventário 49 

Discriminação Urbano 

Descrição sobrado, 3 frentes. vários quartos de aluguéis por baixo 

Localização rua São Bento. beco Lapa. rua Quitanda velha 

Valor 5500000 

Tipo casa 

Cidade São Paulo 

Dívidas passivas 
Ficha de inventário 30 

Nome do credor Manoel Ferraz de Araujo (Sorocaba) 

Número credores 

Descri ão dízimos 

. Cidade credor Sorocaba 

Valor 134914 
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Ficha de despesas de enterro 
12 

reverendo e sacristão 
acom anhamenlo 
10560 

-Ficha outras despesas 
49 
diversas 
164300 

I" . ' ~· 7 ·: .••. · ,.. .,_ • • '-

r~~ll8i-'tltill~iÍ~rq,'l~'~H~H~1_~ -~ ·=..,_· 
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Ficha de inventário I 

Nome Ordem Terceira Carmo 
Tipo de legado legados pios 
Forma de pagamento 
Valor 60000 

. ~ -: : = · ' ·' ·~--· 

t:mJID;fl{~ I "fi) 
.... ., •. -~ ... ,_ - · ·! . . . ' . : . ...., - "Cw - ~· -

Ficha de inventário I 

Data 1818 

Número escravo 3 

. . 
TIIE@lm ~1~- ílt:{.t.Üiffil 1]aü.EI.í!P 

. ---· 

Rua São Bento 

Número 85 
Proprietário Felisbeno Pedrosa de Siqueira 

Descrição Sobrado 

Terreno 

Número de Lanços L 

Número de Lojas 3 

Uso Alugada 

Inquilino Gonçalo Antonio da Fonseca e Sá(+ lo andar) 

Valor Imóvel -Aluguel 60000 

Imposto 5400 

. e-mail: mlucilia@yahoo.com.br 
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Anexo 2 

Listagem dos inventários post-mortem de 1800-1850 
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Lista em dos inventários ost-mortem de 1800-1850 
Proc. Nome Falecido Nome Inventariante Ano 

I Jose Pedro Galvão de Moura Gcrtrudes Maria da Silva 1838 

2 Jose Pedro da Cunha, sargento-mor Jose Serafim da Cunha 1832 

3 Jose Vicente Lisboa, sargento-mor Ana Angelica Bueno 1837 

8 Francisco Pinto Ferraz Filho Domingas F. de Castro Rozo Ferraz 1828 

9 Francisco Pinto Ferraz. 4 vol Luis Bernardo Pinto Ferraz 1832 

lO Francisco de Cavalheiro Manoel Rodrigues da Silva 1816 

li Maria Francisca Jose Antonio Mariano 1834 

20 Isabel Maria de Souza Gabriel Jose Rodrigues, ten.coronel 1812 

21 Manoela Maria do Carmo Francisco Antonio de Camargo 1847 

43 Jose Pedroso de Oliveira Joaquim Pedroso de Camargo 1831 

74 Maria Francisca da Silva Antonio Roberto de Almeida 1844 

75 Francisca Luisa Monteiro Antonio Joaquim da Fonseca 1823 

77 Francisco Antonio de Camargo Maria Rosa da Conceição 1825 

79 Joaquim Maria Ana Joaquina 1831 

80 Francisca Maria de Jesus Manoel Francisco de Vasconcelos 1835 

82 Cepriano Xavier de A vila Maria Antonia 1831 

84 Antonio Bernardes Bueno da Veiga Francisco Mariano da Cunha 1841 

136 Miguel Jeronimo de Souza Maria Teresa de Jesus 1825 

140 Jose Antonio de Abranches Anna Luisa 1829 

197 Luis Castanho de Abreu Sara Maria de Proença 1812 

198 Maria Rosa de Camargo Francisco Xavier de Morais 1808 

199 Vitoriano J.da Costa Jgnes Theodora Silva 1815 

200 João de Barros Freire Mariano Branco de Barros 1837 

230 Joaquim Barbosa de Barros, alferes Maria Branca de Morais 1824 

231 Joaquim Cardoso da Silveira Ana Joaquina de Santana 1837 

232 Modesta Francisca Pereira Manoel Lopes Guimarães 1825 

233 Mariano Jose da Cunha Barros Maria Antonia da Silva Barros 1837 

268 Antonio Jose Vaz, 2vol Antonio da Cunha Lobo, sobr 1829 

269 Bento Dias Bueno, capitão Vicente Fernandes da Silva 1831 

270 Bartholomeu Bueno da Rocha Escolastica Maria de Oliveiro 1831 

285 Francisco Leandro Leme de Moares Antonia Joaquina do Espirito Santo 1837 

303 Ana de Gois Machado João da Cruz Vieira 1822 

304 Antonia Candida Joaquim Rodrigues de Souza 1834 

306 Francisco de Freitas Dias Maria Francisca de Souza 1837 

307 Joaquim Dias Vieira Maria Francisca de Jesus 1835 

308 Joaquim Dias Novais Jose de Araujo Novais 1848 

310 Salvador Pedroso Manoela Maria da Luz 1834 

330 Ana Soares de Morais Simplicio da Silva Pinto 1822 

331 Antonio Rodrigues de A vila Ana Escolastica 1820 

333 Joaquim Ribeiro dos Santos Maria Joana da Luz 1826 

334 Joaquim Policarpo Maxinúana Maria 1831 

335 Joaquim Teixeira de Macedo Antonia Angelica Coutinho 1835 

336 Jose Ferreira Leite, alferes Antonia Rita 1830 

339 Joaquim Teixeira de Macedo Antonio Coitinho da Silva 1836 

372 Jeronimo Ghirlanda 
Joaquina Rosa do Vale Ghirlanda 1829 

373 Joaquim Jose de Oliveira 
Gertrudes Maria do Carmo 1837 

375 Jose Francisco de Motos Sales 
Barbara Leme da Silva 1833 

376 Teresa Maria de Jesus 
Jose Antonio Pereiro 1833 
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414 Ana Maciel de Camargo João Carvalho dos Santos 1843 
415 Antonio Bueno de Siqueira, Ana Joaquina Bueno 1822 
416 Antonio Joaquim de Sampaio Pulquina Maria de Barros 1832 
417 Blandina Maria Manoel Simões Pereira 1846 
418 Barlolomeu Bueno Anhanguera Teresa Maria Bueno 1834 
419 Constantino Jose Pereira Bernardina Eufrasia d Neves Pereira 1823 
420 Diogo Jose Machado Caslro Souza Joana Maria da Silva Bueno 1833 
422 Francisca Marcelina da Silva Jose Manoel da Luz, sarg 1835 
423 Francisca P Coelho Mendonça Castro Jose de Castro do Canto e Mello 1833 
424 Gertrudes Maria Laignier Bernardino Laignier 1837 
425 Jesuíno Pereira de Morais Gertrudes Maria Bueno 1838 
426 Joaquina Antonia da Conceição Francisca Maria das Chagas 1816 

427 Manoel Fernandes de Brito Ana Maria Dias 1817 

429 Jose Marcelino de Vasconcelos Catarina Ubelina de Vasconcelos 1823 

434 Manoel Rodrigues Jordão Gertrudes Galvão Oliveira Lacerda 1827 

464 Ana Francisca Miquelina dAnunciação Manoel Joaquim Espiridião 1836 

470 Bento Dias Vieira Ana Maria Joaquina 1823 

471 Francisca de Paula Bernardo Nobre 1831 

472 Joaquim Jose dos Santos cor Antonia Joaquina Mendes da Silva 1829 

473 João pinto Guedes ten. Escolastica Maria de Oliveira 1828 

474 Jose Francisco Serpa Maria Cleta do Prado 1836 

475 Luis Manoel Domingues Antonia Norbena de Deos 1837 

476 Maximiano Bueno da Cunha Catarina Luisa de Godoi 1839 

477 Antonio Lopes Nunes, ten Manoel Nunes Munhoz 1827 

478 Antonio Martins da Silva Joaquina Angelica de Vasconcelos 1816 

479 Escolastica Maria de Jesus Rafael da Costa 1838 

480 Gabriel Barbosa de Lima Rosa Rodrigues Buena 1828 

481 Justino Fernandes Rita Maria 1850 

482 Jose da Silva de Vasconcelos, sarg. Andre Jose da Rocha 1828 

483 Maria Angleica lnacio Luis da Silva 1828 

484 Ana Maria Rodrigues Umbelina Joaquina 1830 

485 Alberto de Oliveira Quintana Francisco Alvares Ferreira do Amaral 1806 

486 Aoriano Pires de Oliveira Jose Domingues de Camargo 1835 

487 Francisco Mariano da Cunha Jose Manoel da Silva 1828 

489 Roque Machado da Silva Inacio Antonio Machado 1829 

490 Ant" Soares Cavalheiro Gomes Abreu Gertrudes Maria de São Jose 1813 

491 Jose Antonio de Oliveira Maria Quiteria da Silva 1828 

492 Jose Bernardino Botelho de Carvalho Brigida Maria Peixoto de Carvalho 1848 

493 Francisco J.da Silva Paes Peixoto Jacinta Candida de Macedo 1825 

495 Maria da Conceição Manoel Egídio Bernardes, conego 1849 

496 Francisco de Paula Cunha Francisca da Silva Bueno 1823 

497 Francisca de Paula de Camargo Escolastica Pedrosa 1832 

498 Jose Joaquim Diniz Quüteria de Camargo 1832 

499 João Antonio Rosa Margarida Maria da Conceição 1832 

500 João Gregorio Correa Gertrudes Maria Branca 1820 

501 Joaquim Jose da Fonseca ajudante Maria Angelica Vieira de Camargo 1836 

502 Ana Aorinda de Jesus Joaquim Pedro ViUaça 1838 

503 Antonio Salino de Alfonseca Manoel Salino de Arruda 1828 

504 Bernarda Rodrigues de Almeida Francisco Jose de Freitas 1834 

506 Aoriano Antonio Rodrigues Germania Angelica d Espírito Santo 1835 

507 Aorinda Antonia do Espírito Santo Jose Alves da Silva 1838 
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508 João Soares de Figueiredo Cardoso Alexandrina Rosa 1832 

509 Jose Bueno Xavier Jose lnacio Bueno 1834 

511 Manoel da Cunha de Oliveira Francisco Xavier de Oliveira 1836 

512 Maria Angelica da Anunciação Aires Coelho da Silva Garneiro 1821 

513 Ana Margarida Adriano Jose do Nascimento 1836 

514 Antonio Joaquim de Abreu Pereira Antonio Barbosa 1836 

515 Bernardo Francisco de Azevedo Antonio de Paiva Azevedo 1843 

517 Bemo Franco de Morais Ana Joaquina de Oliveira 1840 

518 Catarina Pinta de Queiroz Manoel Pedro de Oliveira 1809 

519 Francisco Dias de Morais Pedro Leme de Morais 1849 

521 Gabriel da Silva Diniz. cap Ana Joaquina Leite 1846 

522 Jose Luis Rodrigues A. Candida Maria de Cas!ro 1830 

523 Manoel Afonso Rosa Maria 1820 

524 Manoel Martins da Cruz Gerb'Udes de Oliveira 1836 

525 Maria Rosa da Silva 1834 

527 Maria Helena Jesuina Barbosa Leão Jose de Sena, conego 1835 

528 Maria Leite de Assunção Joaquim Jose Correa. alferes 1829 

529 Francisco de Paula Pinto Ferraz Joaquim Lopes Guimarães 1831 

530 Luiz Antonio de Souza, 3 vol Genebra de Barros Leite 1819 

531 Genebra de Barros Leite Jose da Costa Carvalho 1838 

532 Ana Soares Manoel Lourenço 1829 

533 Ana Joaquina de Jesus Eleotereo Pereira da Silva 1824 

536 Antonia Maria Jesufna Antonio Simplicio de Silva 1848 

537 Bento Jose da Cunha Francisca Maria da Cunha 1837 

539 Catarina Rodrigues de Campos Salvador Pedroso de Barros 1830 

541 Gertrudes Maria da Conceição Manoel Rodrigues de Jesus 1826 

542 Francisco Xavier de Almeida Albina Maria do Espírito Santo 1831 

543 Francisco Jose de Arruda Dardesio Lima de Arruda 1841 

544 Francisca Rodrigues Manoel da Silva 1844 

545 Isabel Maria Siqueira Francisca de Paula 1820 

546 João da Luz Cardoso Custodia Maria 1819 

547 Joana Maria Joaquim Romualdo de Barros 1834 

548 João Jose de Alvarenga Ana Francisca da Anunciação 1836 

549 Jose Manoel Ferraz. tem Antonio Jose Fernandes 1824 

552 Matheus da Silva Bueno, ten.cel Manoela da Piedade Soares 1828 

553 Manoel Correa, forro Francisco Lourenço 1828 

554 Maria Gertrudes de Morais Manoel Rodrigues da Silva 1819 

555 Thome Homem Gois Josefa Machada 1810 

556 Antonio Rodrigues Salgado Antonio Rodrigues Oliveira Salgado 1806 

557 Joaquim Vieira Pinto Rita Domingues Vieira 1831 

560 Gerttudes Joaquina Carlos Augusto Dellboux 1823 

565 Qui teria Maria de Cassia Antonio de Abreu Silva 1839 

566 Vicente Teixeira Botelho, rev Carlos Augusto 1816 

567 Ana Joaquina Leite P. Domingos Manoel Barbosa 1835 

568 Aorianno Jose Antonio Joaquim Antonio da Luz 1831 

569 Francisco das Chagas üma, rev João Gonçalves Lima, vig 1832 

570 Jose Pedro Galvão de Moura Lllcerda Julio Mariano Galvão de Moura Lllcerda 1846 

571 Joaquim Vieira da Silva Manoel Esmeria da Conceição 
1837 

572 João Jose de Oliveira cavalheiro Luis Antonio de Jesus 
1845 

573 Jose Joaquim de Castro 
Barbara Maria Pereira 

1827 

574 Matias Rosa 
LuisaRosa 

1843 
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583 Jose de Santana Lustosa Joaquina Cordeiro 1826 

593 João Correa de Lemos Maria Eufrasia 1843 

596 Leonor Garcia de Siqueira Teresa Maria Angelica de Noronha 1819 
597 Manoel Marques de Moura Maria Emilia de Moura Vaz 1844 
598 Maria Teresa de Jesus Jose Alves Dantas. rev 1839 
600 Antonio Elcoterio Vieira Bernardo Francisco de Azevedo 1826 
603 Francisco Xavier Pereira Francisco Thome de Carvalho 1827 
605 Jose Medeiros Souza Maria Leite de Assumpção 1805 

606 Maninho Jose Marques Maria Joana Coutinho 1836 
607 Luzia Barbosa de Lima Gabriel Barbosa de Lima 1821 
608 Maria Francisca de Farias Jose Manoel de Oliveira. vig 1837 

609 Pulqueria Maria de Barros Manoel Joaquim Espiridião 1837 

611 João Francisco de Abreu Francisco Mariano de Abreu 1828 

612 Florinda Cardosa de Jesus Antonio Jose Machado 1830 

613 Francisco Xavier de Miranda Vicente Xavier de Miranda 1844 

614 Francisco Ortiz de Camargo Rita Maria da Conceição 1847 

615 João da Silva Ortiz João Leite Penteado. cap 1805 

617 João Barbosa Machado Jose Barbosa Machado 1810 

618 MariAna Fernandes Manoel Benedicto de Toledo 1833 

620 Luzia Barbosa Dantas Antonio Rodrigues da Silva 1802 

622 Jose Vitorino da Silva Ana Maria de Jesus 1802 

624 Ana Joaquina de Oliveira Jose da Silva de Carvalho. cap 1808 

625 Ana Eufrasia Irma Miquelina de Jesus 1834 

626 Antonia Maria da Cvnceição Manoel Rodrigues de Miranda 1837 

627 Antonio Correa Franco Francisca de Paula e Silva 1837 

628 Antonio Mariano dos Santos. cap Jose f a Joaquina de Camargo 1835 

629 Antonio Jose de Oliveira Joaquim Jose de Oliveira. rev 1830 

630 Bardoinno Antonio de Almeida EvaMachada 1834 

631 Bibiana Maria Francisco Jose da Silva. sar 1823 

632 Francisco Leandro de Toledo Escolastica Maria da Cunha 1820 

633 Inacio Machado de Freitas Jeronima Maria Vieira 1833 

634 Jacinta Maria da Conceição Jose Maria de Oliveira 1830 

635 Joaquim Alves Gertrudes Maria de Jesus 1840 

638 Jose Francisco Franco Teresa Pedrosa de Almeida 1810 

639 Jose de Barros Ana lnacia Pedrosa 1824 

640 Luis Jose de Andrade Ana Francisca Leite 1830 

641 Manoela Jesuina de Jesus Pedro Fernandes de Andrade. cap 1827 

642 Manoel Coelho Netto Gertrudes Maria 1834 

643 Teresa Maria de Jesus Ana Rita 1834 

644 Antonio Jose Vieira Ana Maria de Morais 1834 

645 Francisco Inacio de Souza Queiroz Francisco Jose de Azevedo 1832 

647 Antonio Bueno da Silva Francisca Maria do Nascimento 1830 

648 Antonio da Silva Preto Joaquim Blanco Teixera 1831 

649 Antonio Jose Barbosa Rafael da Costa 1814 

650 Antonio Nunes Ribeiro Gertrudes Maria dos Passos 1822 

651 Bento Simoens Vieira Joaquim Quirino dos Santos 1831 

652 Bernarda dos Santos João dos Santos 1830 

654 Emcrineciana Rodrigues de Oliveira Bento Simoens Vieira 1828 

655 Jose Antonio de Borba Maria Teresa de Jesus 1833 

656 Jose Custodio de Morais Antonio Vitorino de Morais 1815 

657 Jose Soares de Camargo Ana Maria da Cunha 1832 
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658 Maria Francisca Branca Jose Custodio de Morais, alf 1826 
659 Manoel Joaquim da Silveira Inacio Paes de Siqueira 1838 
661 Francisca Maria da Encarnação MariAna Joaquina de SJose 1810 
663 Joaquim Correa Diniz Genrudes Emilia Correa 1827 
665 Manoel Antonio Pires da Mota Antonia Benedita Mota Ferragneto 1811 
666 Maria do Pilar Franco João Gonçalves de Oliveira 1813 
667 lsabellnacia da Conceição Souza Maria lnocencia de Souza Queiroz 1845 
670 Antonio Jose Rodrigues Mariana Joaquina de Morais 1821 
671 Antonia Joaquina do Espirito Santo Vicente Jose da Silva 1841 
673 Escolastica de Camargo Maria do Carmo 1845 
674 Felix da Silva Lopes João Jose Gonçalves 1830 
675 Francisco Barbosa do Prado Teresa Maria Barbosa 1811 
678 Joaquim de Paula Sales Antonia Maria do Carmo 1846 
680 João Jose Batista Genrudes Maria da Conceição 1825 
681 Jose Correa Leme Barbara Pais de Barros 1828 
683 Margarida Maria de Jesus Jose Aoriano de Godoi 1850 
685 Manoel Alves Alvim Catarina Angélica da Purific Taques 1828 
686 Manoel Felizardo Carvalho Almeida Francisco Jose de Azevedo cap 1825 
687 Manoel Rodrigues de Oliveira Jose Rodrigues Xavier 1837 
689 Maria de Arruda Maximiano de Gois Siqueira Leite 1826 
692 Maria Francisca de Jesus Salvador de Albuquerque Bueno 1833 
693 Simplicio da Silva Pinto Antonio da Silva Pinto 1846 

694 Vicente Pedroso de Camargo Rita de Morais 1816 

695 Jose Alves de Siqueira Francisca Alves Bicudo 1846 

696 Ana Joaquina de Jesus João da Cruz Vieira 1839 

697 Ana Elias João de Barros 1834 

698 Ana Maria Cardosa Luis Antonio Bueno 1837 

699 Ana Maria Joaquim Antonio Furquim 1808 

700 Ana Jacintll da Luz Jose Marcelino de Oliveira 1844 

702 Ana Jacinta de .Siqueira Francisco Dias de Morais 1830 

704 Antonia Maria de Jesus Antonio Correa Batista ten 1809 

705 Antonio Correa Batista Francisco Jose de Assis 1814 

706 Antonio Jose Pinto Custodio Torres e Lima 1833 

707 Antonio Bueno Ana Maria 1829 

708 Antonio Rodrigues Pinto Joaquim de Morais Santos 1849 

709 Carlos Pais da Costa alf Ana Eufrosina de Oliveira 1812 

710 Eufrasia Maria da Encarnação João Theodoro Xavier 1825 

711 Eufrasia Joaquina da Encarnação Jose Vicente 1802 

712 Felicia Maria da Conceição Manoel Leme da Guerra 1826 

713 Fortunato Correa de Melo Ana Rosa A. Machado Vasconcelos 1829 

714 Francisca Xavier de Barros Maria Josefa de Barros 1837 

716 Gertrudes Maria da Conceição João Rodrigues Seixas 1849 

717 Genoveva Maria de Vargas João Rodrigues de Camargo Pires 1835 

720 Jeronimo da Costa Dantas 
Luisa Carolina de Toledo 1840 

721 Joaquim Mariano Galvão de Moura Lacerda Joana Emilia Veloso Lacerda de Oliveira 1834 

722 Joaquim Jose Branco 
Escolastica Maria 1831 

723 Joaquim Jose de Carvalho 
Manoela Pires 1842 

724 João Jose Soares 
Manoel Simoens Pereira 1844 

726 João Vicente da Fonseca 
Francisca Teresa de Jesus 1827 

727 João Pedroso de Morais 
Ana Francisca Ferraz 1826 

728 Josefa Maria do Espirito Santo 
Joaquim Jose Gomes vig 1817 
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729 Jose Manoel de Melo Maria Joana 1844 

730 Jose Pereira França Ana lnacia do Prado 1829 

732 Jose Nobrega de Almeida alf Francisca 1nacia de Matos 1826 

733 Manoel Rodrigues da Cruz Borba Ana Francisca de Brito 1822 

736 Manoel Jose Resende Maria da Anunciação 1835 

737 Manoellnocencio de Vasconcelos Maria dos Anjos do Monte Carmelo 1838 

739 Maria Gertrudes de Assunção lnacio Jose Pinto 1833 

740 Maria Gonçalves Antonio Domingues Pais 1821 

741 Maria do Carmo Menezes Jose Jacinto de Oliveira 1839 

742 Rodrigo Antonio Monteiro de Barros Maria Marcolina Prado Monteiro 1844 

743 Rafael Simões Muniz Joaquina Maria Leite 1838 

745 Ana Maria da Silva Marcelino de Vasconcelos Nardi 1828 

746 Ana Francisca da Conceição Antonio da Silva Machado 1826 

747 Ana da Pu ri li cação João Bernardino de Oliveira 1834 

748 Antonio Manuel de Camargo Pires Maria Tavares Oliveira 1806 

749 Antonio Pais de Camargo Maria Clara de Souza 1834 

751 Felisberto Pedroso de Siqueira Bento Manoel de Morais 1816 

755 Joaquina Maria de Oliveira Rafael Antonio Leite 1832 

757 Joaquim Antonio da Luz Francisca Leite Penteada 1834 

760 Jose Carlos de Camargo Ana Joaquina da Rocha 1826 

761 Jose Oliveira Dorta alf Gertrudes Franca de Camargo 1802 

762 Manoel Rodrigues da Silva Salvador Rodrigues da Silva 1818 

764 Maria Tavares de Oliveira Felisberto Pedroso de Siqueira 1809 

765 Salvador Pires de Lima Gertrudes Maria da Conceição 1830 

771 Antonio Joaquim Rodrigues Maria Gertrudes Fernandes 1824 

774 Antonio Joaquim de Oliveira ten Joaquim Antonio dos Santos 1848 

775 Marcia Garcia Marcia Gertrudes de Morais 1829 

778 Belquior Placido de Serqueira Manoela Maria de Oliveira 1811 

779 Paulo Pedroso Maria Joaquina 1839 

780 Rita Maria Manoel Correa dos Santos 1834 

781 Manóel Rodrigues de Souza Gertrudes Maria da Conceição 1830 

782 Joscfa Ribeira Manoel Antonio Ferreira 1837 

783 Cipriano Jose do Rosario Rosa Maria 1845 

784 Maninho Dias Vieira Gertrudes Maria de Jesus 1834 

785 Maria do Carmo de Santana Souza Francisco de Paula Leite Prestes 1832 

786 Luis Pedroso da Silva Ana Maria de Morais 1824 

787 Antonio de Brito Nogueira Jose Marcdino de Oliveira 1829 

788 Ana Eufrosina Moreira Ana Gertrudes de Toledo 1840 

789 Antonio Barbosa de Sa França Antonio Barbosa 1837 

790 Ana Xavier de Á vila Jose Barbosa Machado 1833 

791 Ana Joaquina lnacio Jose Vieira 1831 

793 Antonio Jose Bordini Miquelina Leonarda Bordini 1836 

795 Antonio Mariano Bitencourt Ana Theodora Bitencourt AI vim 1830 

796 Antonia Alves Correa Joaquim Jose Alves dos Santos 1827 

797 Custodia Maria do Sacramento Francisco Simões Martins 1843 

798 Eleoterio Jose Pinto Eliziaria Cecilia Espinola 1833 

800 Francisco Antonio de Morais Maria Joaquina 1832 

801 Francisco Compton D'Eiboux Paula Martinez Fernandes 1816 

802 Francisca da Silva Pedro Mendes Raposo 1816 

804 Gertrudes Maria da Conceição lnacio Antonio Jose de Freitas 1835 

805 Justiniano Lourenç Azevedo Martingil Jacinta Angelica Martingil 1835 
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807 Jose Francisco de Araujo Generoso de Araujo 1844 

808 Joaquim Jose dos Santos Pinto Manoel Pinto dos Santos 1832 
809 Joaquina Maria Lemes Bento Francisco Xavier Bueno 1825 
813 Josefa Maria da Conceição Custodio de Barros Regos 1803 
814 Josefa Machado Caetano Homem de Gois 1839 
815 Jose Joaquim Leite Penteado vig Jose Tiburcio Leite Penteado 1832 
816 Jose Carvalho Ana Maciel de Camargo 1826 
818 Luis Soares de Almeida Jesuina Maria do Nascimento 1842 
819 Luisa Eugenia de Toledo Joaquim Aoriano de Toledo 1836 
820 Luisa Francisca da Luz Luis Manoel da Luz 1825 
821 Melchior Lopes da Cruz Senhorinha Luisa Fernandes 1832 
824 Manoela Maria do Espírito Sanro Bartolomeu Furquim Pedroso 1835 
825 Jose Jacinto Pereira Manoel Jose Pereira 1820 
827 Ana Maria Perpetua de Oliveira Perperua de Oliveira 1844 
828 Maria Francisca de Godois Manoel Jose Pereira 1815 
829 Rira Manoela Manoel Eugenio Barbosa 1830 
832 Antonio Pinro Macedo Maria da Conceição Camargo 1828 

833 Arcangelo Gomes Teixeira Joaquim lnacio Ramalho 1840 

834 Angelo da Cunha Machado Antonia Maria da Conceição 1824 

836 Cosmes Rodrigues da Silva Maria Gertrudes 1804 

837 Francisco Bernardes da Silva Maria da Conceição 1822 

838 Jacinto Jose Loureiro Maria Joaquina 1833 

839 Joaquim da Silva Abreu Viana Antonia Maria de Jesus 1827 

840 Antonio Pinto Macedo Maria da Conceição Camargo 1828 

842 Maria Domingues Nogueira Antonio da Silva Pinto 1841 

843 Maria Vieira de Oliveira Joaquim de Miranda Oliveira 1833 

844 Ricardo Pinto Soares Ana Francisca de Mendonça 1833 

845 Ana Candida Castro do Canto Melo Ana Felicia de Castro Oliva 1834 

846 Antonio Joaquim da Rocha Penteado Maria Joaquina da Silva 1824 

847 Antonio Lourenço Fernandes Carnilo Jose de Morais rev 1825 

848 Antonio Rodrigues de Almeida Jordão Gertrudes Galvão Oliveira Penteado 1842 

851 Antonia Alves Antonio Pires Cordeiro 1837 

852 Francisco da Costa Chagas Manoel da Costa Chagas 1833 

85;"; Bento Manoel de Camargo Maria Joaquina Pinto 1833 

8.i4 Escolaslica Maria de Morais Jose da Cruz Pinto de Queiroz 1823 

!!56 Feliciano Jose Cavalheiro Maria Francisca do Ó 1839 

858 Francisca Vieira Pedroso Jose Matias Vieira 1847 

859 Francisco Manoel de Almeida Figueiredo Aorencia Alvares de Albuquerque 1839 
Alburquerque 

860 João Manoel Machado Josefa Rodrigues de Almeida 1822 

860 Francisco Antonio Baruel Ana Maria da Conceição 1842 

861 Henrique Francisco Ferreira d Oliveira Antonio Joaquim dos Santos 1834 

862 Joaquim Jose Leme lnacia Joaquina 1829 

864 Joaquim Barbosa de Lima Isabel Bruno 1822 

865 João de Almeida e Cunha Maria Rosa Ferraz 1811 

867 João Manoel de Castro Escolaslica Leite de Carvalho 1839 

869 João Franco da Rocha Luis Antonio do Vale Quaresma 1822 

870 Josefa Pires Jose Alvares da Silva 1824 

872 Jose Jacinto de Oliveira Manoel Fernandes Souto 1842 

873 Jose Joaquim de Godoi Gertrudes Maria da Conceição 1834 

874 Jose Fernandes da Silva Maria Barbosa da Silva 1845 
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875 Leonor Custodía de Araujo João de Almeida e Cunha 1806 

879 Manoel Jose de Castro Jose Pereira de Castro 1832 

880 Manoel da Luz Taralhão Jose da Silva Carvalho 1814 
881 Maria Joaquína de Oliveira Francisco de Paula Sales 1835 
882 Maria da Anunciação lnacio Rodrigues Lopes 1837 
884 Vicente Pires da Mota autuação 1836 
885 fnacio escravo Vicente Francisco de Oliveira 1833 
886 Antonio Martins Pedroso Escolastica Maria da Silva 1848 

887 Antonio Jose· de Almeídn Escolnstica Maria Leite 1844 

889 Escolnstica Jonquína Francisco Ant" de Mirandn Trindade 1843 

8°2 Francisco Mendes de Oliveira Ana Marin Franco 1807 

893 Frnncisco Comptou Delbono Prudencin Antonía de Olíveírn 1846 

895 Inacío Gil dns Neves Genrudes Maria Ferraz 1835 
·896 Isabel Barbosn de Almeida Felísbeno Pires de Freitas 1832 

900 Jose de Almeida Ramos Brígida Maria de Castro 1825 

901 Jose Alves Maria Teresa de Lemos 1831 

902 Jose Pedro de Oliveira Luís fnacío de Oliveira 1835 

904 Josefa Rodrigues de Almeida Antonio Rodrigues de A.Barbosa 1836 

905 Luis Inncio de Oliveirn Joaquim Jose de Oliveirn 1836 

906 Mnnoel Francisco dos Santos Mafalda Joaquina de Oliveim 1846 

907 Manoel Leite de Oliveira João Evangelista de Oliveira 1836 

908 Manoel Bueno Maria Genrudes de Morais 1832 

909 Manoel de Oliveira Camargo Maria Dins de Castro 1811 

910 Maria Francisca Alves Joaquim Alves dos Reis 1833 

912 MariadoÓ Francisco Rodrigues 1835 

913 Maria Joaquina de Morais Reginaldo Rodrigues 1822 

915 Maria Eugenia Caetano Pinto Homem 1835 

918 Timoteo Pereira Caetana Joaquína 1831 

919 Ursula Maria do Pilar Felíciano Cavalheiro Leite rev 1833 

920 Ursula Londrina João da Costa Ferreira 1819 

921 Anonío Rodrigues Almeida Barbosa Angelica Maria de Jesus 1846 

922 Antonio Pereira Mendes Bento Jose de Morais 1839 

923 Escolnstica Vieira da Silva Manoel da Cruz Borba 1818 

924 Joaquim Manoel de Brito Maria Lourença da Assunção 1833 

926 João Nepomuceno dos Pnssos Jacinta Maria do Sacramento 1824 

927 João Alvares Fragoso Maria Pagão Fmgosa 1833 

931 Manoel Jose Vi laça Maria lnacia do Carmo 1823 

932 Manoel Jose da Silva Carolina Marin da Silva 1849 

936 Antonio Joaquim de Jesus Maria Rita do Espírito Santo 1836 

938 Antonio Francisco de Morais Maria Rosa 1843 

943 Jacinto Jose de Cnstro Brígida Alexandrina Pereira Pinto 1825 

946 Joaquim Jose dos Santos Benedito Antonio de Assunção 1840 

947 Joaquim dos Santos Neto Ana Joaquina Leite Penteado 1822 

948 Joaquim Alves Moreira Manoel de Cnstro Moreirn 1835 

950 João Correa Díns Maria da Conceição 1849 

952 Jose Joaquim de Morais Ana Rosa Nobrega 1831 

953 Manoel Mendes de Oliveim Julio Patrício da Silva 1835 

954 Manoela Joaquina Conceição Jose Amaro de Camargo 1833 

955 Manoel Pedroso de Oliveira Joaquína Pinta de Gueros 1829 

958 Pedro Fernandes de Andrade João Verissimo de Andrade 1837 

959 Ana Joaquina de São Jose Joaquim Jose dos Santos Silva 1826 
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960 Ana Thomasia Francisco Freire de Menezes 1837 
961 Ana Soares de Barros Manoel Soares de Abreu 1839 
962 Antonio Francisco do Prado Joaquina Maria de Jesus 1830 
963 Demetrio Cardoso da Silveira Ana dos Santos de Almeida 1848 
964 Felix Joaquim de Almeida Beatriz Felizarda da Conceição 1840 
965 Francisco de Barros Maria Teodosia Monteira 1818 
966 Francisco Carvalho Lisboa Maria Pereira de Favo 1819 
967 Gertrudes Mendes Jose da Silva Carvalho 1839 
968 lnacio Jose Lopes Josefa Eufrasia do Belem 1838 
970 lnacio Jose Vieira Escolastica Domingues Vieira 1830 
971 Joaquim Jose Nobrega Ana Vitoria da Pureza 1845 
972 Joaquina Maria Noemio Freire 1826 
973 Joaquim Xavier de Oliveira Joaquina Almeida 1820 
974 Joaquina Rosa de Freitas Saldanha Maria Joana 1833 
975 João Jose Rodrigues Gertrudes Teresa Gonçalves 1828 
976 Jose Pereira Lisboa Ana Joaquina Franca 1833 
977 Jose Joaquim de Oliveira Umbelina Eufrasia de Santana 1844 

978 Jose Soares de Serqueira Ccsar Gertrudes Teresa Buena 1833 

980 Jose de Sales Ribeiro Maria Rosa 1850 

981 Jose Vaz de Carvalho Maria da Puresa Carvalho 1825 

983 Manoela Maria de Camargo Pedro Leme de Morais 1830 

984 Manoel Joaquim de Barros Manoela Maria de Jesus 1839 

986 Maria Angelica Jeronimo Girlanda 1843 

989 Bernardo Jose Leite Penteado lnacia Manoela Toleda 1823 

990 Bento Jose Leite Penteado Maria Francisca de Assis Oliveira 1831 

994 Estevão Franco da Rocha Elena Maria de Vieira 1823 

998 Francisca Joaquina de Morais Francisco Rodrigues Pinto 1832 

1000 Isabel Barbosa de Lima Antonio Batista de Cas1ro 1833 

1001 João Moreira Martins Crespo João Maria de Jesus 1838 

1002 João Mendes da Costa Melchior Mendes da Costa 1837 

1003 Manoel Carvalho Eva Maria de Godoi 1825 

1004 Rosa Maria da Silva Joaquim Manoel de Oliveira 1845 

1006 Antonio da Silva Machado Antonia de Souza Sobral 1834 

1008 Antonio Francisco Leite Maria Leite da Silveira 1830 

1009 Barbara Maria da Conceição Joaquim Jose da Silva 1839 

1011 lnacio Jose Cesar Ana Jacinta Pereira 1831 

1015 Joaquim lnacio Silveira da Mota cons Ana Luisa da Gama Mota 1832 

1016 Joaquim Antonio Mariano Ana Francisca de Barros 1838 

1018 João de Oliveira Prestes Gertrudes Maria Oliveira 1810 

1019 João Schotler Margarida Schotler 1810 

1021 Jose Antonio Penteado Ana Angelica 1826 

1023 Luis Ferreira Gomes dr Maria Cnrlota de Oliva 1844 

1024 Luciana Joaquina Alexandre Jose Barbosa 1840 

1026 Matias Rodrigues do Prado Francisca de Paula 1836 

1027 Maria da Cruz Maria Lopes da Cruz 1833 

1031 Manoela Maria da Conceição lnacio Jose de Macedo 1817 

1032 Manoel Jose de Camargo Gertrudes Maria das Dores 1850 

1034 Maria Rosa da Conceição Melchior Domingues Pais 1831 

1035 Rosa Joaquina da Silva Aora Joaquina do Nascimento 1825 

1037 Rosa Aorinda dos Santos Vicente Ferreira de Lima 1837 

1038 Salvador Pires de Oliveira Rafael Antonio Oliveira 1827 
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1039 Vicente de Morais Pinto Maria Joana da Conceição 1844 
1041 Salvador Cardoso da Silveira João Soares de Siqueira 1836 
1043 Albano Jose de Oliveira Maria Angelica de Siqueira Branca 1830 
1044 Caetano Jose da Rocha Penteado Antonio Joaquim d Rocha Penteado 1848 
1045 Escolastica Maria de Oliveira João Antonio da União 1835 
1046 Fortunata Carolina Álvares João Feliciano da Costa Ferreira 1836 
1047 Francisca de Paula e Silva Manoel Correa Lemos 1843 
1049 Geraldo Leite Garcia Ana Genrudes de Siqueira 1835 
1050 Gertrudes Maria de Morais Jose Bemardes de Menezes 1830 
1051 lnacia Maria Antonio Cirino Garcia 1831 
1052 lnacia Maria de Camargo Joaquim Glauco Ribeiro 1838 
1053 Joaquina de Oliveira Cesar Jose Manoel da Costa 1838 
1054 João Mariano de Almeida Genrudes Maria 1827 
1055 João da Conceição Maldonado Antonia Angelica Coitinho 1842 
1056 Ana Maria de Oliveira Francisco de Camargo 1845 
1057 Ana Maria Xavier da Cunha Bernardo Jacinto Gil 1803 
1058 Ana Maria da Conceição Maria Jesuina do Espírito Santo 1815 
1060 Antonio Floriano Alves Alvim Francisco de Paula Lustosa 1823 
1061 Bento Correa Leme Escolastica Francisca Cesar 1830 
1062 Escolastica Pedrosa de Camargo Vicente Franco de Oliveira 1827 
1065 Jose Joaquim Monteiro de Oliveira Francisco Pedroso Leite 1817 
1066 Francisco Floriano de Toledo Maria Joaquina do Nascimento 1836 
1067 Francisca de Paula Jose Rodrigues Penteado 1820 

1068 Francisca Maria Machado Jeronimo de Oliveira Horta 1833 
1069 Francisco Delfino Pereira Margarida Julia de Melo e Castro 1833 

1070 Isabel Maria Oliveira Manoel dos Anjos Oliveira 1814 

1071 Januario Antonio de Lima Aquilina Generosa Joaquina Leiteüma 1838 

1072 João Francisco da Cruz Maria do Rosario Mendes 1825 

1073 Jose Fehpe Ferreira Garcia Francisco Garcia Ferreira 1849 

1074 Jose Joaquim Barbosa Antonio Pires Penteado 1816 

1075 Jose Pinto da Silva Genrudes Maria de Barros 1834 

1077 Luisa Rosa da Anunciação Francisco Dias de Freitas 1834 

1078 Mariana Joaquina de Morais Antonio Jose Rodrigues 1833 

1082 Maria Madalena Guilherme de Toledo 1811 

1083 Maria Escolastica Jose Oliveira 1810 

1087 Sebastião Teixeira de Alvarenga Isabel Soares de Camargo 1805 

1088 Ursula Maria de Morais João Martins da Cruz 1848 

1089 Luis Antonio do Vale Quaresma Maria Lourença do Vale Quaresma 1833 

1090 Ana Francisca Novais Frnncisco Pinto Ferraz 1805 

1091 Antonio Jose Vieira Barbosa, Bernardo Antonio Vieira Barbosa 1831 

1094 Carlos Maria de Champes cirg Maria Luisa de Toledo 1834 

1096 Guilherme 1834 

1096 Guilherme Wood Huntly Roberto Walthey 1834 

1097 Jonna Alves de Fíquero Joaquim Pais da Silva 1824 

1100 Luis Gonzaga de Araujo Ana Fr" Xavier Rodrigues Oliveira 1827 

1101 Ana Maria de Jesus Felix Joaquim de Almeida 1821 

1103 Ana Maria de Morais Antonio Domingues Pais 1807 

1104 Apolinario Jose Rodrigues Teodora de Maria de Jesus 1810 

1105 Antonio Soares Candida Rosa da Silva 1848 

1106 Antonio Rodrigues Coelho Manoela Joaquina da Nunciação 1829 

1107 Barbara Maria de Siqueiro Luis de Brito 1845 
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1109 Felis Rodrigues do Prado Genrudes Maria da Conceição 1819 

I 111 Francisco de Paula Barbosa Ana Delfina de Oliveira 1838 

1114 Isabel Maria de Morais Jose Pedroso de Oliveira 1807 

1117 Joaquim Branco Teixeira Ana Joaquina de Oliveira 1833 

1118 Joaquim Antonio Teixeira Joaquina Rosa da Silva 1837 

1120 Joaquim Jose Ramos Maria Francisca da Silva 1839 

1121 Joaquim da Cunha Leme Jose Bemardes de Menezes 1824 

1122 João Ribeiro Maria Antonia de Jesus 1834 

1123 João Rodrigues da Fonseca Escolastica Rosa de Jesus 1832 

1124 Jose Bueno de Morais Joana Maria de Santana 1830 

1126 Jose Joaquim de Barros Genrudes Maria das Dores 1846 

1128 Maria Jacinta da Silva Francisca de Paula 1844 

1129 Maria Antonia Oliveira Simões Pedro Alves de Siqueira 1835 

1130 Maria Rosa de Godoi Rafael Antonio de Barros rev 1835 

1131 Maria Joaquina do Espírito Santo Jose Antonio da Silva Pontes 1844 

1135 Antonio de Cubas Custodia Maria de Jesus 1822 

1136 Benta Maria de Siqueira Antonia Alvares Machado 1841 

1139 Joaquina Angelica de Vasconcelos João Martins da Silva 1844 

1140 João Francisco Çarvalho Joaquina Boeno 1826 

1146 Gaspal Fernandes Neves padre Ubatuba arrecadação 1807 

1148 Manoel Ferraz de Araujo Ana Bemardina de Araujo 1821 

1149 Maria Caetana de Toledo Francisco de Paula Xavier d Toledo 1826 

1150 Maria Joaquina Bernardo Jose de Morais 1826 

1151 Miguel Alves Viana Eneas Cesar Ferreira 1833 

1153 Qui teria Maria do Nascimento Joaquim Manoel France 1835 

1154 Maria Antonia de Siqueira Manoel Joaquim da Silveira 1818 

1155 Timotea Maria Elena Maria da Conceição 1805 

1156 Zacarias Donúngues Pais Maria Antonia de Morais 1822 

1157 Reginaldo Jose Soares Luis Soares 1826 

1158 Manoel Marques do Vale Maria Candida de Moreira Prado 1845 

1159 Ana Maria Franca Joaquim Jose de Oliveira rev 1812 

1160 Agostinho Lourenço da Silva Manoel Agostinho Lourenço d Silva 1820 

1161 Aoriano Jose Manoela do Nascimento 1827 

1162 Gertrudes Maria da Silva Jose de Oliveira Prado 1827 

1163 Joaquim de Oliveira Antonio Bueno de Oliveira 1833 

1164 Joaquim Roberto da Silva Marques Maria Candida d Azevedo Marques 1834 

1165 Eleoterio Mendes Rosa Maria 1823 

1166 Escolastica Maria de Matos Jose vaz de Carvalho 1815 

1167 Isabel Nunes Domingues Eleoterio Mendes 1813 

1168 Jose Francisco de Sales capmor AnaJosefa 1818 

1169 Jose Pinto Tavares Maria Joaquina da Conceição 1815 

1170 Modesto Antonio Coelho Neto Escolastica Matilde Oliveira Monty 1803 

1171 Manoel Soares de Borba Escolastica Maria de Jesus 1823 

1172 Manoel Joaquim Gomes de Miranda Maria lnacia de Souza Miranda 1830 

1173 Maria Teresa do Amaral Francisco Alves Ferreira do Amaral 1804 

1174 Maria da Conceição de Jesus Joaquim Jose de Camargo 1833 

1175 Maria Josefa Mendes da Silva Francisco Pereira Mendes 1806 

1176 Ana Pires de Campos Joaquina Maria de Jesus) 1830 

1177 Agostinho Jose Pinto Candida Maria da Conceição 1834 

1178 Angelica Maria da Cunha Joaquim Antonio Barbosa 1826 

1180 Antonio Paulo, forro Felizarda Tavares 1825 

256 



1181 Antonio da Silva Bueno Francisca Maria Bueno 1831 
1182 Manoela Eufrasia de Oliveira Antonio Jose Dias 1806 
1184 Dionisio Ercopagita da Mota Vicente Pires da Mota rev 1827 
1185 Diogo Jose da Silva Maria Perpetua da Silva Rangel 1824 
1186 Domingas de Oliveira Jeronimo Dias Ribeiro 1819 
1187 Elezeia Zue Atanasia do Couto Eleudaria Bernardi na do Couto 1827 
1188 Escolastica Maria da Cunha Jose Manoel de Oliveira 1831 
1189 Escolastica Teresa de Campos Joaquim Jose dos Santos 1811 
1190 Manoel Jose Machado Ana de Morais 1813 
1191 Maria Jose da Silva Jose Pedroso de Oliveira 1820 
1192 Maria Angelica do Triunfo Angelica Maria de Lacerda 1821 
1193 Maria de Jose da Silva Jose de Eiros Moreira 1820 
1194 Maria Rita Pais de Camargo Joaquim de Oliveira 1803 
1195 Maria Rodrigues de Pontes Miguel Leite da Cunha 1806 
1196 Maxima Joaquina da Anunciação Francisco Xavier de Toledo 1818 
1197 Rosa Maria do Rosario Pedrosa Antonio Jose Dais Coellio 1803 

1198 Ana Esmeria dos Santos Vitorino Jose Dias 1837 

1199 Ana Maria de Jesus Jose de Freitas Silvo 1827 

1200 Ana Alvares de Siqueira Jose Homem da Costa 1817 

1201 Anastacio Bernardo do Sacramento Isabel da Silva Guimarães 1828 

1202 Angelo Rodrigues Angelica Maria de Jesus 1818 

1203 Antonio Jose Vaz Joaquim Jose da Fonseca 1825 

1204 Antonio Jose Gomes Antonia Maria da Silva 1829 

1207 Joaquim Manoel de Barros Francisco Xavier de Barros 1820 

1208 Joaquim Lopes Joaquina do Espirito Santo 1844 

1209 João Domingues Leitão Gertrudes Escolastica de Almeida 1806 

1210 João Rademarker RJ Federico L. Guilherme Vamhagem 1814 

1211 Jose Aoriano Morais Lara M.Pinto 1831 

1212 Jose Pereira Inacio Pereira 1842 

1213 Jose Nogueira preto Joaquim Antonio Bueno 1850 

1214 Jose Minas preto forro Francisco de Paula Santa Barbara 1850 

1215 Jose Manoel de Vasconcelos Antonio Francisco Pereira rev 1817 

1217 Maria Francisca João Dias Ribeiro 1811 

1218 Maria Joaquina de Jesus Angelo Rodrigues da Fonseca 1800 

1219 Maria Eufrasia da Conceição Manoel Francisco de Oliveira 1833 

1221 Salvador Rivero Joaquim Lesaeta 1847 

1222 Antonio Jose de Morais Jose Leme do Silva 1833 

1224 Ana Joaquina Mariana Rosa do Espirito Santo 1828 

1225 Antonio Vaz Pinto Ribeiro Maria Leite Lombria 1802 

1226 Francisca Miquelina de Macedo Francisco Manuel de Araujo 1811 

1228 Gertrudes Maria da Purificação Francisco Jose da Silva 1827 

1229 Gertrudes Maria de Jesus Jose Ferreiro 1815 

1230 Gertrudes Emitia Correa Jose Pires de Almeida 1831 

1231 Gabriel Domingues Ramos Ana Genrudes Cardoso 1814 

1232 Gabriel Domingues Ramos testamento 1814 

1233 Ana Leite Cardoso Gabriel Donúngues Ramos 1799 

1233 Gaspar Ribeiro da Rosa Ana Maria Joaquina Rosa 1829 

1234 Gertrudes Ribeira de Passos Joaquim de Oliveira Celestino 1826 

1235 Gertrudes Maria Joaquina Bernardo Jose de Leme 1832 

1236 Gaspar de Godoi Castanho Antonio Manoel Rodrigues 1808 

1237 Germano Jose Raposo Maria Diniz Caldeira 1807 
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1238 Gertrudes M;u-ia dos Santos Antonia Pinto de Macedo 1805 
1239 Gertrudes M;u-in João Floriano de Toledo 1826 
1240 Gertrudes M;u-in de Jesus Antonio Batista de Matos 1826 
1241 Gertrudes Maria de Jesus Catarina Angelica de Sant'Ana 1815 
1242 Gertrudes M;u-ia da Costa Diniz Fernandes 1821 
1243 Gertrudes de Morais Mariana de Morais 1817 
1244 Justina Rodrigues de Souza Germano Raposo 1771 
1246 Jose Luis Pereira Braga Manoel Alv;u-es Alvim 1807 
1247 Jose Carneiro da Silva Braga RJ levantamento bens SP credores 1840 
1249 M;u-garida Cl;u-a de Jesus Manoel Jose Rodrigues 1803 
1250 Manoel Jose Gomes Maria Cl;u-a Gomes 1814 
1251 Jose Joaquim de Morais autos ;u-recadação 1844 
1252 Manoel Toledo Piza ManoelRodrigues de B=os 1810 
1253 Manoel Pires de Quadro Gertrudes Maria de Jesus 1813 
1254 Maria Pinheirn lnacio Nunes da Fonseca 1813 
1255 Maria do Pil;u- Leme Francisco da Fonseca Leitão 1810 

1256 Maria Teresa de Jesus Alexandre Francisco de Vasconcelos 1806 

1257 Maria Caetano da Encarnação Jose Placido Moreira 1802 

1258 Maria Francisca Vicente Ferres da Silva Lisboa 1831 

1259 Maria de Lima João Domingues dos Passos 1829 

1260 Casia Amalia D'Delbuchier Jose Jo~quim Lustrosa Homem 1829 

1261 Sebastião da Silva de Camargo Maria Pinta da Silva 1803 

1262 Ana Joaquinn da Anunciação Francisco Antonio de Brito 1803 

1263 Ana Leonisa de Abelho Joaquina Josefa de Abelho Bustnmante Rendon 1812 

1264 Antonio Manoel da Rocha Leite Maria Gertrudes 1803 

1265 Bern;u-do Teles de Oliveira rev Bernardino Jose Pereira 1811 

1268 Antonio Jose Pedro Barbosa Francisco de Paula Wandelk 1811 

1269 Antonio Maria Velosa Valesiana Maria Velosa 1817 

1270 Bento Francisco 1834 

1271 Caetana Querobina Soares Maria Rita Botelha 1816 

1272 Domingos Jose Rocha cobranças 1821 

1273 Eseolastica Joaquina do Espírito Santo Jose Joaquim de Godoi 1832 

1274 Francisco Antunes da Silva slherd 1823 

1275 Juliana Pereira Mendes slher 1838 

1279 Jose Rodrigues Teixeira Joaquim Rosa da Silva 1844 

1280 Jose M;u-ia Rodrigues Borba compra esc.de Manoel Pereira Silva 1839 

1281 Jose Antonio da Silva Paulista Angela Francisca da Purificação 1817 

1282 Mariana Joaquina de São Jose Joaquim Crispim de Vasconcelos 1816 

1283 Margarida Vitoria 1821 

1284 Manoel Correa Bitancun Del fina Maria sobr 1829 

1287 Ana Leocadia Viriato de Almeida 1837 

1292 Antonio Jose de Bem rei bens 1845 

1293 reclamação 1838 

1294 Antonio Joaquim de Araujo Leite 1847 

1295 Caetano Gomes Taborda rei bens 1838 

1296 auto ;u-recadação escravo Clemente 1828 

1300 Eusebia parda forra 1817 

1303 Francisco Dias de Morais Pedro Leme de Morais 1850 

1304 Francisco Rodrigues de Oliveira Francisca Pires d'Avila 1821 

1305 Francisca de Paula slbens 1833 

1306 Francisco Xavier de Aragão Gertrudes Maria da Encarnação 1810 
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1307 Manoel Jose da Encarnação Gertrudes Maria da Conceição 1810 

1308 Francisco Anlunes dn Silva Luis Fernandes viz: 1823 

1309 Mariana Angel. Fortes Buslamenle Sá Francisco de Assis Lorena filho 1812 
1311 notificação 1844 
1312 Joaquim Jose de Macedo Carvalho Jesuina Maria do C.Souz:a 1850 
1313 Joaquim da Silva rev Francisco Jorge Paula Ribeiro 1816 
1314 Ana Bemardina de Araujo aula arrecadação 1825 
1316 arremalação escravos foragidos 1830 
1317 João Jose da Silva Ferrão arrema1ação casa r Sé p/Rosario) 1836 
1318 Escolastica Joaquina da Fonseca 1837 
1319 arrecadação 1850 
1321 Jose Manoel de Sa Francisca de Paula Oliveira 1810 

1323 Manoel dias da Silva 1820 

1324 Francisco Ferreira Manoel Ferreira dos Sanlos e lnacio 1811 

1325 Maria do Monle Carmelo 1829 

1329 Vicenle Ferreira de Camargo Anlonio Jose de Almeida 1827 

1330 Xislo Anlonio da Luz: Taralhão Anlonio ManoelRodrigues 1831 

1331 Umbelina Eufrosina da Fonseca Gertrudes Maria de Jesus 1829 

1332 Jose Fortunalo de Nnzàrel 1835 

1333 Alexandre Jose de Souz:a 1811 

1334 Anlonio Jose Cardoso Crislina Luisa de Almeida 1842 

1335 Anlonio Teixeira de Souz:a Ana Maria de Jesus 1808 

1336 Calarina Cardoso da Silveira 1810 

1337 Francisco Gomes de Almeida 1850 

1338 Francisco Severiano d San1os Cardim 1848 

1339 Francisco Leuher Genova 1812 

1341 Manoel Joaquim Gomes Monleiro 1836 

1342 Joaquim Jose Pedro Maia Luis Anlonio Pereira Paião Silveira 1836 

1344 Joaquim Galvão 1841 

1347 Jose Joaquim de Oliveira Cardoso Manoel de Oliveira Cardoso 1817 

1348 Manoel Anlonio Barros 1828 

1351 Anlonio Pereira Joana Maria da Fonseca Cavalho 1850 

1352 Anlonio Manoel Vieira 1842 

1353 Manoel do Rego, Bernardo Luiz: do Rego 1811 

1355 Efigenia Maria do Rosario Maria Francisca da Encarnação 1812 

1356 Francisco Bueno de Az:evedo 1839 

1357 Francisco Xavier Pais 1837 

1358 Guilherme Telikarn Jose Ranyem 1841 

1364 Jose lnacio Leile Penleado Maria Perpelua Dinis Pemeado 1844 

1365 Maria da Conceição 1849 

1366 Jose de Carvalho Braga 1817 

1367 Jose Joaquim Bernnrdes Jose Coelho Oliveira 1839 

1371 Marin Oris1ella Dias Mecia Bueno de Camargo 1815 

1373 Jesuino de Cassia Luslosa Joaquim Luslosa de Cassia 1849 

1375 Anlonio Xavier de Miranda Henriques de Siqueira da 1838 
GamaAyaln 

1377 Anlonio Fernandes Carneiro da Silva Jose Guedes Pin1o de Vasconcelos 1844 

1380 Domingos Monjolo escravo 1820 

1381 Domiciano Zacarias Ana Maria 1841 

1387 Joaquim das Neves 1833 

1388 João de Nação escravo, 1819 
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1389 três negros fugitivos e presos 1816 
1391 Jose Maria de Moura Leite, vigario Joaquim Pedro Villnça 1838 
1392 Luis Antonio de Barros 1842 
1394 Miguel Marcelino Mello e Gama 1824 
1396 Manoel da Costa e Almeida, conego 1844 
1397 Mnúas Bengala escravo 1820 
1399 Mariano da nação Moçambique de Manoel de Souza 1819 
1400 Severino crioulo fugido 1824 
1403 Manoel Correa de d'Oliveira e Silva 1823 
1405 Manoel Rodrigues da Silva 1817 
1407 Maria Francisca da Apresentação 1816 
1411 Constancio Jose Xavier Soares, cirurg 1850 
1412 Francisco Bueno da Silveira 1812 
1418 Ana Maria do Espirito Santo Salvador Branco Ribeiro 1806 
1419 AnaMaxima 1836 
1420 Alexandre Dias Bueno, rev Bento Dias Bueno 1824 
1422 Antonio Gonçalves Torres Manoel Lopes Guimarães, test 1806 
1423 Antonio Mariano 1845 
1424 Antonio de Faria Sodre 1848 
1426 Bernardin'o Branco Ribeiro Josefa Maria 1810 
1427 Bernardo Francisco de Azevedo Antonio de Paiva Azevedo 1843 
1428 Bento Paes de Morais Ana Maria de Morais 1806 
1429 Feliciano Coelho Duarte Junior 1850 
1430 Joaquim Borges Elena Pedrosa 1807 
1431 Francisco Antonio de Morais Teresa Jacinta de Brito 1805 
i432 Francisca Maria Xavier de Matos Joaquim Anl" Fernandes SaJdanha 1800 
1433 Francisco Alves de Cunha Gertrudes Maria Fruzina 1803 
1434 Francisca Xavier de Faro Ana Gertrudes de Oliveira 1807 
1435 Francisco Quaresma Gertrudes Maria 1802 
1436 Francisco Almeida da Luz Isabel Pedrosa de Almeida 1770 

1437 Genoveva Maria 1838 

1438 Gertrudes Maria Jonquina Agueda Maria da Silva 1827 

1439 lnncio Pedroso de Aveiros, cone 1843 

1440 Isabel Pedrosn de Almeida Francisco Nobre da Luz 1813 

1441 Ana Gertrudes de Oliveira Pedro Pereira da Silva 1812 

1443 João Simões Vieira Franc• AntonioRodrigues Oliveira 1814 

1444 Jose Manoel de Campos Rosa Maria de Jesus 1823 

1445 Jose Fernandes Nunes Francisco Alvares Pereira 1823 

1446 Jose Rodrigues de Oliveira Salgado Joaquim Furquim Jusúno 1812 

1447 Jose Pereira Bueno Jose Pereira França 1816 

1448 Jose Pais da Silva Quiteria Pires de Siqueira 1810 

1449 Luis Antonio Lobo de Saldanha 1841 

1450 Marcelino Antonio da Silva 18ll 

1451 Mariana Angelica Fortes de Bustamante Sa Ana Leonisia de Abelho Fones 1811 

1452 Manoel de Oliveira Garcia Bernardo Manoela Arruda 1813 

1453 Maria Franco de Morais João Simões Vieira 1810 

1455 Salvador Rangel de Abreu Escolasúca Joaquina Bueno 1807 

1456 SalvadorRodrigues da Silva Maria Jonquina da Silva 1818 

1457 Silvestre da Silva Danta Joaquim Domingues da Silva 1826 

1458 Salvador Branco Ribeiro Maria do Rosario 1819 

1460 Francisca Maria da Encarnação 1814 
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1461 Teresa de Jesus ManoelRodrigues da Silva 1816 
1462 Ursula Franco da Rocha Ana Maria de Morais 1808 
1463 Vicente Jose Loureiro Manoel da Fonseca Loureiro 1821 
1464 lnacio Gomes Aranha Ana lnacide de Souza 1819 
1467 Antonio Marques Fonuna 1812 
1468 Maria Joaquina Bernardo Jose de Morais 1828 
1471 Francisco da Costa Moreira, vig 1817 
1472 arrec de esc r a v o 1827 
1475 Jeronimo Antunes Velloso 1842 
1476 Joaquim Mariano de Camargo Maria Juslina de Araujo Camargo 1808 
1477 arrecadação escravos 1834 
1479 arrecadação Jose da Rocha Vieira 1850 
1481 João Pereira 1848 
1482 Jose Veloso de Oliveira 1849 
1483 Lourenço Alves 1846 
1486 arrecadação 1842 
1487 Manoel Rodrigues Barbosa Rosa deutl 1847 
1493 Jose Pedrosos Pacheco Maria Teresa de Jesus 1805 
1494 Joaquim Jose de Morais Alves 1850 
1496 Manoel João Pinto 1837 
1497 Manoel Correia Bueno 1848 
1498 Pedro Mendes Rodrigues da Silva Pedro Rodrigues da Silva 1820 
1499 Antonio Pinto do Rego Pedro Pinto do Rego 1813 

1501 Ana Maria de Camargo 1808 

1503 Ana Francisca do Prado Francisco Nunes da Cosia 1823 

1504 Manoel Manins dos Santos Rego Francisco de Paula Martins 1808 

1505 Antonio Alves Feijo Maria França da Cunha 1800 

1506 Antonio Francisco da Silva Margarida de Oliveira 1808 

1508 Antonio da Silva Pinto Ana Maria de Jesus 1811 

1509 Antonio Barbosa Machado João Nicolau Barbosa 1815 

1510 Antonio Nobre da Luz Joana Josefa de Oliveira 1806 

1511 Cristina Maria de Morais Manoel Borges Ribeiro 1809 

1512 Escolaslica Bueno de Lima João Leite Penteado 1807 

1513 Felisbeno Jose Henriques Leonor Borges 1805 

1514 Francisca Emília Pinto Ravien Capela João Jose de Santana 1807 

1515 Francisco de Camargo Pais Ana Maria de Oliveira 1824 

1516 Francisco Manoel do Rosario Isabel Inacia. viuva 1810 

1517 Gertrudes Maria de Barros Carlos Pais e Castro 1807 

1518 Gertrudes Maria de Jesus Manoel Joaquim de Oliveira 1810 

1519 Gertrudes Maria de Jesus Feliciano Rodrigues Cardoso 1811 

1520 lnacio Dias Vieira Francisca Maria de Jesus 1824 

1521 lnacio Alves de Medeiros Manoela Ribeiro da Silva 1831 

1522 Jeronimo Renovato de Aguiar Usula Maria do Espírito Santo 1815 

1523 Joaquim de Morais Franco Antonio Francisco de Morais 1823 

1524 Joaquim de Albuquerque Bueno Ana Leite de Arruda 1816 

1525 João Jose Medeiros -notificação invenlllrio 1825 

1526 Joana Antonia da Silva Bento Jose da Silva Rego 1817 

1527 Jose Moreira da Rocha padre Maria Jesuina do Espírito Santos 1840 

1528 Jose Patrício da Silva Manço Angelo Maria do Nascimento 1801 

1530 Vicente Pereira da Silva 1822 
1531 leiliio,Joaquim Mariano GaJviio Marcos Selem. herd 1835 
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1532 Pedro Nunes de Siqueira e esposa I.AJis Alves de Siqueira 1822 
1533 Paula da Costa Antonio dos Santos Costa 1823 
1534 Policarpo Jose de Oliveira Gertrudes Maria de Castro 1815 
1535 Rafael Antonio de Barros João Correo da Silva 1814 
1536 Salvador Jose Nunes Correo João Manoel Domingues 1832 
1537 Pedro Mendes Fernandes 1814 
1538 lnacio Nunes da Fonseca Francisca Maria de Jesus 1805 
1539 Romeu de Almeida Ana Maria Justiniana França 1828 
1540 Ursula Maria da Assunção Francisco Alvares de Siqueira 1823 
1541 Vicente de Morais Pires Joaquim Pedroso de Oliveira 1820 
1542 Vicente Jose Loureiro Luis Manoel da Cunha Bastos 1820 
1543 Vicente Ferreira de Lima Gertrudes Maria de Jesus 1835 
1544 Vitoria Camargo Bueno Antonio Bernardes de Camargo 1816 
1545 Vicente Vieira de Morais Antonio de Camargo Oliveira 1821 
1546 lnacio Vaz Pinto Maria Vieira 1810 
1548 Esmeria Maria de Barros Manoel Jose Antunes da Silva 1807 
1549 Francisco Xavier da Cunha Ana Barbara Angelica Pais Queiroz 1808 

1550 Francisco de Oliveira Barbosa Joaquim Jose Correo 1800 

1551 Francisca Barbosa Pires Joaquim da Silva 1819 

1552 Francisco Cardoso Furquim Francisca Barbosa Pires 1814 

1553 Isabel Gonçalves Moreira Jose Oliveira Bernardes 1792 

1554 João Ferreira Azevedo Angela Maria de Jesus 1808 

1555 João Pereira de Oliveira Manoela Maria de Cubas 1816 

1556 João da Silva Pontes Maria Branca de Jesus 1818 

1557 Jose de Oliveira Bernardes Barbara Maria de Jesus 1815 

1558 Manoel Joaquim Leite Penteado Maria de Abreu 1806 

1559 Manoel Vida! Gonçalves Neves Rosa Maria de Carvalho 1815 

1560 Manoela Angelica de Jesus Antonio Pereira Rangel, ajud 1805 

1561 Senhorinha Francisca Camargo Bento dos Santos Pereira 1802 

1562 Escolastica da Silva Lopes Francisco de Almeida Machado 1806 

1563 Estevão Oniz da Rocha Barbosa Maria do Nascimento 1809 

1564 João Pereira de Magalhães Maria da Conceição 1805 

1565 Jose Pedro Monteiro de Matos Maria Genoveva de Vasconcelos 1805 

1566 Josefa Maria Ortiz Antonio Pires Penteado 1813 

1567 Lourenço da Silva Pimentel Maria Leme da Silva 1800 

1568 Luzia Maria da Conceição Angelo Soares da Silva 1816 

1569 Lourenço Pires Ana Maria de Oliveira 1807 

1570 Lourenço Cerqueira Cesar Gertrudes Maria do Nascimento 1809 

1571 Lourenço Correa de Lemos Manoel Correo de Lemos 1803 

1572 I.AJis Dias Vieira Ana de Oliveira 1816 

1573 Manoel Rodrigues Ramalde Jose Pinto Tavares 1810 

1574 Maria Rodrigues de Almeida Antonio Jose de Freitas 1824 

1575 Maria Pais de Camargo Manuel Ferraz de Araujo 1806 

1576 Mana Maria de Camargo Fernardo Lopes de Camargo rev 1809 

1577 Vicente de Morais Camargo Isabel Buena de Morais 1809 

1578 Matias Vieira de Brito Custodia Joaquina da I.AJz 1812 

1579 Ana da Conceição Joaquim de Melo Rego 1816 

1580 Ana Antonio da Conceição Felix Fernandes Viana 1808 

1581 Ana Francisca de Araujo Antonio Cardoso Nogueira 1825 

1582 Ana Maria Bueno Manuel Pires da Silva 1803 

1583 Francisco Jose de Sampaio Peixoto Jacinta Candida de Macedo 1811 
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1584 Ana Maria de Monte Carmelo Antonio Jose do Vale 1811 
1585 Ana de Belem e Morais Maria do MonlC Carmelo e Oliveira 1817 
1586 Ana da Conceição Rabelo Francisco de Paula Rabelo 1808 
1587 Ana Maria da Assunção Estevão Franco da Rocha 1806 
1588 Anastacio de Morais Ana Maria Teixeira 1808 
1589 Antonio Domingues Genrudes Maria de Jesus 1818 
1590 Antonio Jose de Almeida, ajud AnaBemarda 1804 
1591 Antonio Alvares dos Reis Joaquim Antonio da Silva 1810 
1592 Antonio Eufrosina Cerqueira Camera Joaquim Antonio da Silva 1810 
1593 Antonio Rodrigues Nardy Antonio alves Oliveira 1804 
1594 Antonio Manoel Fernandes da Silva Antonio Manoel da Silva Bueno 1815 
1595 Antonio Alvarez Airão Antonio Barbosa 1810 
1596 Antonio da Cunha Lobo Manoela Joaquina de Araujo Cunha 1832 
1597 Bernarda Franco da Silva Felix de Almeida Lara 1805 
1598 Francisco Xavier Cipriano Xavier de A vila 1804 
1599 João Jose Moreira Gabriel Jose Rodrigues 1802 
1601 João Vieira de Oliveira Maria das Candeias 1812 

1602 Jose Antonio Pessoa Maria Pedrosa da Rocha 1836 

1603 Jose da Silva Genrudes Maria 1806 

1604 Jose Branco Ribeiro Joaquim Branco Ribeiro 1833 

1605 Leonor Leite de Siqueira João de Moura Leite 1808 

1606 Manoel Francisco Gil Ana Maria Xavier da Cunha 1800 

1607 Maria Barbosa do Prado Antonio de Camargo Albuquerque 1799 

1608 Ana Maria de Jesus Joaquim Manoel de Brito 1811 

1609 Ana Joaquina Valladares Bernardino Antonio Vieira Barbosa 1803 

1610 Ana Dias Vieira JoãoRodrigues da Silva 1808 

1611 Ana Maria Cardosa Antonio Jose de Godoi 1805 

1612 Ana Jacinto da Rocha Manoellnocencio de Vasconcelos 1809 

1613 Ana Buena de Camargo Antonio Bueno de Camargo 1804 

1614 Amaro Pires de Oliveira Rosa de Albuquerque Buena 1818 

1615 Bento Pinto de Queiroz Eufrasia Correa 1808 

1616 Belquior Domingues Pais Maria Pais do Rosario 1774 

1617 Clara da Silva Jose Joaquim dos Santos Vieira 1805 

1618 Custodia Duarte Cardoso Jose da Silva Costa 1821 

1619 Catarina Pedrosa de Alvarenga Domingos Rocha Coelho 1807 

1620 Clara Maria da Conceição Manoel Correa da Silva 1822 

1621 Custodia Buena Almeida Joaquim Aoriano de Siqueira 1832 

1622 Custodia Maria de Jesus Amaro Jacinto de Cerqueira 1815 

1623 Joaquim da Cunha QuiteriaRodrigues, preta, forra 1806 

1624 Joaquina da Silva Vicente Jose de Almeida 1808 

1626 Joaquim Manoel Ferreira Antonio Fernandes Tenorio 1809 

1627 Joaquina Angelica de Castro Genrudes Maria de Castro 1806 

1629 Manoel Lescura Banher Nicolau Pereira Campos Vergueiro 1816 

1630 Manoel Alvarez dos Santos Maria Juliana da Silva 1815 

1631 Manoel Cardoso de Abreu Escolastica Maria Joaquina Oliveira 1804 

1632 Manoel Alvarez Dantas Jose Alvarez Dantas rev 1806 

1633 Vicente Francisco da Silva Custodia Maria de Jesus 1811 

1635 Antonio de Souza Teixeira Francisco Ferreira da Rocha 1806 

1638 Floriano da Silva de Toledo Antonio Alvarez de Cas1r0 1800 

1639 Francisco Xavier Moreira Marta de Morais Camargo 1806 

1640 Francisca Maria de Chagas FranciscoRodrigues Barbosa 1807 
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1641 Francisco Cardoso Menezes e Souza Ana Maria das Neves 1808 
1642 Francisca Xavier Ribeira João Jose de Oliveira Cavalheiro 1804 
1643 Rosa Francisca de Oliveira Francisco de Paula de Oliveira 1818 
1644 lnacio da Costa Siqueira Ana Maria Vieira 1800 
1645 Jnacio Correa de Morais Jacinto Jose Correa 1804 
1646 lnacio da Assunção Feijo Maria Gertrudes de Camargo 1808 
1647 lnacio Nunes de Siqueira Jose Joaquim de Siqueira 1807 
1648 Joaquim Franco Penteado Rosa Maria da Conceição 1828 
1649 João da Silva Laranja Maria Escolastica 1802 
1650 João Pires Barbosa Maria Jacinta da Silva 1814 
1651 João Pereira Garcia Gertrudes de Alburquerque Bueno 1827 
1652 Jose Joaquim Teixeira Macedo Manoel Pereira Simões 1836 
1653 Felisberto Gomes Jardim, rev Manoel Joaquim de Omelas, dr 1821 
1656 Manoel da Luz Tralhão Jose da Silva de Carvalho 1828 
1657 Mariana Eufrasia Monteiro de Matos Francisco Pedroso Leite 1805 
1658 Margarida de Oliveira Prates João de Oliveira 1819 
1659 Manoel da Cunha Delfina Maria do Espírito Santo 1809 

1660 Antonio Manoel Eufrasio de Azevedo Ana Gertrudes de Jesus 1815 

1662 Maria Clara da Anunciação Jose Pereira Bueno 1812 

1663 Maria da Anunciação Manoel Mendes 1810 

1664 Maria Pais do Rosario Salvador Domingues Pais 1814 

1665 Maria de Barros Antonio Pais de Barros 1815 

1666 Maria Joaquina de Oliveira Jnacio Alvarez de Medeiros 1816 

1667 Maria Gertrudes de Athaide Antonio FelisRodrigues 1835 

1668 Maria Perpetua da Luz Jose Maria da Cruz Almeida 1804 

1669 Pedro Jose da Rocha Manoela Maria do Jesus 1811 

1670 Silvestre Pedroso Colares Joaquim Jose Pedroso 1801 

1672 Vicente Jose Pais ajudante chacara das Freiras) 1804 

1673 Vicente Luiz de Brito Teresa Angelica de Jesus 1809 

1674 Vicente Ferreira Lima Gertrudes Maria 1803 

1675 Jose Soares da Silva Rita Maria de Toledo 1808 

1676 Jose lnac. Alvarez CastroSilva Ribeira Bernardo Conrado da Cunha Faria 1809 

1677 Jose da Cunha Pontes Rosa de Meira 1807 

1678 Jose Jnacio de Godoi Ana Joaquina de Godoi 1814 

1679 Jose Pereira Bueno Jose Pereira França 1818 

1680 Ana Barbosa Jnacio Manins 1816 

1681 Ana Joaquina Maria de Abreu Lemos 1800 

1682 Ana Maria Antonio Joaquim Rocha Penteado 1806 

1683 Ana Efigenia de Castro Francisco de Paulo de Oliveira 1823 

1684 Gertrudes Maria da Fonseca Antonio Jose da Silva 1800 

1685 Antonio da Rocha do Canto Ana Maria Fernandes 1805 

1686 Antonio Marquez Fonuna Marta Antonia de Jesus 1827 

1687 Custodio de Barros Maria de Jesus Barros 1810 

1688 Felipe Santiago Xavier Rosa Margarida de Almeida 1806 

1689 Francisco Bueno de Azevedo Maria Madalena Oliveira 1804 

1690 Francisco Jorge de Paula Ribeiro Ana Joaquina de Meira Jorge 1845 

1691 Francisco Pascoal Boyer Ana Catarina Kraemer 1831 

1692 Gertrudes Maria de Jesus Jose Fernandes Pedroso 1800 

1693 Isabel Buena de Oliveira Jose Joaquim de Oliveira 1811 

1694 lnacio Fernandes Viana 1803 

1695 Inacia da Silva Rosa Li no Jose de Morais 1807 
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1697 Joaquim Jose de Godoi Margarida Maria 1814 
1698 João Sabino da Fonseca Manoel Jacinto da Luz ajud 1822 
1699 João Ribeiro de Magalhães Jnacio Ribeiro de Magalhães 1818 
1700 Maria Jose, João Franco Xavier Ana Teresa 1800 
1701 Jose Joaquim Rodrigues Francisco Xavier de Almeida 1819 
1702 Antonio Pires de Campos Isabel Ferreira de Oliveira 1801 
1703 Estevão da Anunciação Chaves Jose Francisco Darvelos Chaves 1803 
1704 Lourenço Rodrigues de Almeida Antonio Joaquina do Espírito Santo 1812 
1705 Luis da Silva Campos Josefa Maria 1829 
1706 Luzia Maria da Conceição João Jose Soares 1830 
1708 Maria da Luz Jose Mauricio da Rocha Campos 1803 
1709 Maria Dias de Castro Antonio Jose de Oliveira e Castro 1817 
1710 Maria Benta de Athaide Manoel Fernandes Souto 1817 
1711 Maria da Silveira Balbino Antonio 1823 
1712 Maria Francisca de Jesus Manoel Francisco Raimundo 1826 
1713 Maria de Barros João Jose de Jesus CoUaço 1837 
1714 Rosa Maria de Jesus Francisco de Paula Rodrigues 1819 
1715 Vitor Jose Gama Ana Maria Monteiro 1816 
1716 Vicente Gonçalves Figueiredo Josefa Ribeiro 1807 

1717 Antonio Caetano Ramalhosa Gabriel Fernando Cantinho 1808 

1718 Domingos de Oliveira Castro Ana Francisca de Medeiros 1804 

1719 Fabião Carneiro Soares Antonio Rodrigues Oliveira Salgado 1806 

1720 João Rodrigues da Fonseca Maria Teresa de Jesus 1807 

1721 João Domingues Rodrigues Francisco Muniz do Monte 1804 

1722 Jose Antonio de Luirda 1807 

1723 Luis Nicolau Fagundes Varella Carlota Frederica Buch Varella 1834 

1724 Vicente Ribeiro da Silva Teresa Maria de Jesus 1812 

1725 Ana Teresa de Jesus Antonio Antunes Maciel 1807 

1726 Antonio de Morais Navarro Maria de Morais 1807 

1727 Antonio Manins Ferreira Maria Jose Guimarães 1802 

1728 Domingos Correa Brandão Mariana Moreira da Cruz 1802 

1729 Escolastica Buena de Lima Francisco Barbosa Ortiz 1801 

1730 Francisco Cardoso Antonio Joaquim de Oliveira 1815 

1731 Gregorio Penteado 1828 

1732 Gertrudes Maria da Silva Manoel Joaquim da Silva 1847 

1733 Inacia Isabel Fernandes Francisco Compton D'Eiboux 1842 

1734 Ana Angelica da Silva Castro Inacio Jose de Macedo 1820 

1735 Jose Antonio Martins Emília Carolina Riveris S. Martins 1831 

1736 Maria Nobre dos Anjos Inacio Jose de Morais 1814 

1737 Maria Rodrigues de Medeiros Maria Antonia do Espírito Santo 1804 

1738 Rita Maria de Jesus Antonio da Natividade 1813 

1739 Veronica Pires de Camargo 1825 

1741 Ana das Virgens de Jesus Francisco de Morais Camargo 1816 

1742 Antonio Joaquim do Nascimento Leonor Cardoso 1823 

1743 Domiciano Acencio Pereira Francisco Jose da Silva 1823 

1744 Francisco Bernades 1827 

1745 Isabel Francisca Xavier de Barros Joaquim Mariano Lima 1811 

1746 Joaquim Mariano Lima Francisco Bueno Galvão 1812 

1747 Jose Fernandes Pedroso Sampaio Mario Soares 1808 

1748 Jose Francisco Pimentel Maria do Desterro 1799 

1749 Luisa Maria da Conceição s/tes herd aus 1811 
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1750 Maria Emiliana Alckmin Luis Buffet de Malet 1824 

1751 Ana Pires do Prado Ana Joaquina do Prado 1819 
1752 Alexandre Luis de Morais Custodia de Arruda Leite 1818 
1753 Antonio Rodrigues da Costa Maria Francisca da Cruz 1801 
1754 Brigida Rosa de Castro Jose Maria da Cruz Almeida 1804 
1755 Bento Jose de Medeiros Custodia Angelica dos Prazeres 1804 
1756 Belquior Rodrigues da Silva Inacio Joaquim da Silva 1830 
1757 Crispiniano Fernandes da Silva Gertrudes Maria da Encarnação 1814 
1758 Custodin Joaquina de Oliveira Jose Joaquim de Carvalho 1815 
1759 Clara de Souza Ana Maria de Jesus 1812 
1760 Catarina Dias de Sene Jose Joaquim de Godoi 1810 
1761 Francisca Maria de Morais João Gomes da Silva 1816 
1762 Isabel Maria de Barros Jose Antunes da Silva 1810 

1763 Inacio Lopes da Cunha Ana Rosa de São Jose 1814 

1764 João R. do Prado Maria Soares de Morais 1802 

1765 avaliação de escravos 1827 

1766 Jose Mauricio da Silva Manoel da Cruz Correa da Silva 1803 

1767 Jose Pascoal Lima Margarida da Graça Cardosa 1800 

1768 Jose Rodrigues de Brito Francisco Antonio de Andrade 1806 

1769 Jose Rodrigues da Costa Rosa Maria da Cruz 1810 

1770 Manoel Joaquim de Castro 1837 

1771 Manoel Joaquim do Nascimento Ana Vicencia de Camargo 1823 

1772 Manoel Fernandes Marques Antonio Lourenço Fernandes 1806 

1773 Antonio Correa Diniz Maria Joaquina da Conceição 1812 

1774 Maria Antonio de Andrade Queiroz Agostinho da Silva Guimarães 1811 

1776 Maria Nunes de Jesus Manoel Joaquim do Nascimento 1802 

1777 Rosa Maria da Luz Manoel Rodrigues de Abreu 1818 

1778 Thomas Rodrigues Tocha slher 1835 

1779 Antonio Alves Fernandes 1835 

1780 Andre Gonçalves Cadaval Josefa Ribeira 1798 

1781 Manoel da Luz Tralhão Gonçalo da Luz Tralhão 1815 

1782 Manoel Soares Ferraz 1808 

1783 Vicente Jose Loureiro 1821 

1784 Martinho Alvares de fígueiro Leme Maria Teresa Bueno 1811 

1785 Maria Rita, preta forra Francisco Antonio Crispim 1836 

1786 Roque Soares de Campos slher 1825 

1787 Claudio Cardoso da Silva Maria Caetnna da Encarnação 1810 

1788 Estevão Angelo Bueno Aorentina Maria do Amaral 1803 

1789 Gabriel dos Anjos Bueno Maria Jncinta Teixeira 1823 

1790 Andre Gonçalves Cada vai Jose Joaquim da Luz 1809 

1791 Mariana Bueno de Camargo Ana Joaquina dos Prazeres 1811 

1792 Rita Pires de Araujo João Pires de Oliveira 1812 

1793 Reginaldo da Cunha Gertrudes Maria da Silva 1833 

1794 Ana Martins João Martins da Cruz 1833 

1795 Ana Maria, mulata forra Bento Mune 1808 

1796 Antonio Joaquim de Faris Maria Benedita 1837 

1797 Antonio Mendes Antonia Maria 1825 

1798 Bernardo Jose da Cunha Barreto Gertrudes Maria da Rocha 1825 

1799 Cosme Damião Joaquim de Miranda 1810 

1800 Francisco da Costa Moreira 1820 

1801 Francisco de Souza Nunes Ana Maria Leite 1821 
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1802 arrecadação de escravos 1802 
1803 Francisco Jose de Sampaio Peixoto Jacinta Candida Carvalho Macedo 1813 
1804 Joaquim Manoel da Silva Castro M" Fausta Miquelina Araujo Azambuja 1808 
1805 João Antonio Alvares Gaspar Jose de Matos 1806 
1806 Joana do Sacramento slher 1830 
1807 Jose Manoel de Menezes Thomas Comptom D'Eiboux 1831 
1808 Jose Pedroso de Oliveira Ursula Franca de Oliveira 1815 
1809 Jose Rodrigues de Castilhos Antonio Alvares Maciel 1810 
1810 Manoel Ribeiro de Araujo - arrecadação 1821 
1811 Manoel Carvalho Mariana Ribeira 1811 
1812 Manoel Caetano de Macedo Jose Antonio Rodrigues 1809 
1813 Manoel Jose da Silva Candida Maria do Espírito Santo 1827 
1814 Manoel Bernardo Teixeira Cunha Escolastica Bemada da Silva 1803 
1815 Maria da Luz Dontingos de Araujo Lima da Silva. 1811 

1816 Maria Joaquina da Silva Caetano Jose da Rocha Penteado 1834 

1817 Maria Leite de Barros Bento Antonio Rodrigues Athaide 1805 

1818 Rafael Gomes de Almeida Romualdo Jose de Pinto e Azevedo 1808 

1819 Rosa Rodrigues de Marins Jose Antonio Rodrigues 1815 

1820 Rosa Maria Seria Ana Joaquina de Jesus 1821 

1821 Ana Antonia da Silva Francisco Antonio de Morais 1811 

1822 Ana Joaquina de Castro João Batista Vaz 1815 

1823 Ana Joaquina de Morais João Arruda de Morais 1815 

1824 Ana Pedrosa Francisco Jose de Siqueira 1821 

1825 Ana Pereira da Silva Manoel Cardoso de Morais 1813 

1826 Ana Joaquina Penteada Francisca de Paula 1825 

1827 Ana Joaquin:t do Sacramento Inacio Jose Cesar 1812 

1828 Amaro Alvares da Rocha Maria Madalena de Jesus 1812 

1829 Antonio Jacinto Eitrit 1808 

1830 Antonio Francisco Francisca de Paula 1828 

1831 arrecadação escravos 1823 

1832 arrecadação escravos 1828 

1833 arrecadação escravos 1828 

1834 Antonio Pereira da Silva Aoriano Jose 1824 

1835 Cutodio Correa de Morais Ana Antonia da Silva 1805 

1836 Francisco Viana Antonio Maximo da Cunha 1800 

1837 Inacio Leite Penteado, rev Bernardo Jose Leite Penteado 1810 

1838 Inacia Francisca Francisco Antonio de Andrade 1805 

1839 Joaquim de Souza Pereira Maria Fausta 1804 

1840 Arrecadação escravo 1819 

1841 Joaquim Correa de Lemos Maria Xavier de Barros 1809 

1842 Joaquim Jose Pedroso João Gonçalves Oliveira 1812 

1843 Joaquim Jose Amaral Jose Joaquim Oliveira 1810 

1844 Joaquim Pedro lnacio Lopes Oliveira 1814 

1845 João Rodrigues da Fonseca Maria Teresa de Jesus 1815 

1846 João Jacinto de Aguiar Manoel Jose de Morais 1814 

1847 Joana Lopes Coitinho Joaquim Mariano do Rosario 1811 

1848 Jose Coelho Marques Francisco Ribeiro da Fonseca 1801 

1849 Jose Antonio Rodrigues Francisco Antonio de Souza 1806 

1850 Jose da Silva Ribeiro Francisco Jose de Azevedo 1811 

1851 JosedeGois 1824 

1852 João Antonio de Lacerda Maria Antonia de Jesus 1808 
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1853 Jose Antonio Rodrigues Francisco Antonio de Souza 1806 
1854 Luisa Leme de Barros Ana Leme de Barros 1816 
1855 Maximo de Aguiar da Costa 1812 
1856 Manoel Joaquim Rosa Francisca Leite de Jesus 1816 
1857 Manoel Buarque do Rego, rev Joaquina Brandina Oliveira Xavier 1811 
1858 Manoel Francisco da Costa her ausente 1806 
1859 Manoel Joaquim de Oliveira Ana Luisa de Jesus 1831 
1860 Maria Rosa do Carmo Jaques Gil Thour 1811 
1861 Maria Ursula Soares Maria Rita Botelha 1811 
1862 Maria Emiliana de Alckimin Luis Boffet de Malet 1824 
1863 Maria do Carmo her ausente 1832 
1864 José Joaquim da Silva 1809 
1865 Gregorio Jose Soares Genrudes Manoela da Ascensão 1813 
1866 Luis Manoel de Brito Mariano Manoel de Brito rev 1813 
1867 Custodia Francisca de Figueira Francisco de Paula Gonçalves 1814 
1868 Joaquim Jose dos Passos Leonarda Maria 1830 

1869 Felipe da Costa Teresa de Oliveira Valente 1803 

1870 Francisco Xavier de Aragão Sarmento Genrudes Maria da Conceição ' 181,1 

1871 Francisco Jose Rodrigues Costa Jose Antonio Silva Paulista 1800 

1872 Francisco Ferreira de Oliveira 1834 

1873 Francisco João da Silva Viveiros Jose Antonio de Barros Lima 1814 

1874 Francisco de Borja Morais Maria da Luz, Vicente Antonio Sa 1836 

1875 Joaquim Gonçalves de Moura Custodia Francisca de Figueira 1810 

1876 Joaquim Antonio Fernandes Saldanha -casa Luis da Costa Pereira 1831 

1877 Jose Manoel de Mendonça, cirurgião ausentes 1818 

1878 Jose Antonio de Lacerda Maria Antonia de Jesus 1808 

1879 João Francisco Cruz 1828 

1880 Salvador Moreira da Costa, padre Jeronimo Francisco Guimarães 1815 

1881 Teresa de Jesus Maria Miguel Antunes Garcia 1814 

1882 Tomasia Maria do Espírito Santo Camilo Jose Guedes 1813 

1883 Ana Esmeria da Silva Francisco Jose Machado 1810 

1884 Ana Joaquina de Morais João Jose Ribeiro 1806 

1885 Angelica Lustoza Bento Antonio Procopio 1836 

1886 Antonio Hcnriques da Silva Teresa Maria de Araujo 1826 

1887 Antonio Francisco Alves Teresa Maria de Jesus 1826 

1889 Antonio Ramos Borba e Lousada rev. slherd 1812 

1890 Ant0 Joaquim Gonçalves Guimarães Luis Manoel da Cunha Bastos 1830 

1891 Francisca Maria Ramos Antonio Marcelino Alvares 1811 

1892 Antonio Jose Ribeiro Barbosa Bernardo Jose de Souza 1802 

1893 Bento Jose de Morais Ana Maria Cardoso 1800 

1894 Diogo Jose de Souza Jose Martins Vieira 1811 

1895 Domingos Fernandes Lima Josefa Maria de Oliveira 1812 

1896 Eufrasia Correa Salvador Pinto de Figueira 1812 

1897 Ferniano Leite Garcia Maria da Silveira Pedrosa 1822 

1898 Felipe Domingues Paes Gertrudes Maria de Barros 1810 

1899 Felicia Vitoria Manoel Jose Pano 1823 

1900 Francisca Rosa Botelho Jose Francisco Vaz 1813 

1901 Francisco Leite Bernardes Angela Nunes de Siqueira 1815 

1902 Francisco Xavier Bueno Ana Joaquina de Oliveira 1818 

1903 Francisca Rosa da Conceição Cristovão Diniz Caldeira 1808 

1904 Francisco Jose Bernardes Maria Joaquina de Jesus 1803 
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1905 Francisco Jose do Rego Francisco Antonio de Miranda 1814 
1906 Francisco Pires de Paula Genrudes Maria Conceição 1805 
1907 Gertrudes Machado de Morais Francisca Xavier Bueno 1811 
1908 Gerlrudes Jacinta de Tolcdo Francisco Xavier da Guerra 1811 
1909 lnacio Pires Monteiro Joana alves de Figueira 1801 
1910 Isabel Maria de Hungria Manoel Rodrigues da Silva 1812 
1911 Joaquina Maria de Nazare Feliciano Rodrigues Fao 1823 
1912 João Ribeiro Fernandes João Ribeiro Fernandes 1800 
1913 João Antonio Leite Ana Maria Alves 1801 
1914 Jose dos Santos e Oliveira Rafael Antonio de Barros, rev 1813 
1915 Jose Castanho de Azevedo Rosa Margarida de Almeida 1806 
1916 Jose Joaquim, Mariana da Silva Ana Francisca da Anunciação 1815 
1917 Jose Joaquim de Camargo Francisca de Paula de Cnmargo 1815 
1918 Josefa Ribeira dos Santos Ana Maria Vitoria 1804 
1919 Luis da Silveira Leite Ana Ribeira Pcdrosa 1807 
1920 Leonor da Luz Jose Antonio da Assunção 1833 
1921 Lazaro Alvares Pereira Isabel Mendes de Almeida 1830 

1922 Luzia de Morais Antonio Francisco Braga 1818 

1923 Marcelo Dias Jorge Benta Maria Dias 1809 

1924 Manoel Joaquim de Jesus Felipe Jose de Morais 1821 

1925 Maria Duarte Bento de Andrade Nogueira 1811 

1926 Maria de Almeida Buena Jose Custodio Leite 1816 

1927 Maria Gertrudes de Fao Antonio Rodrigues Fao 1822 

1928 Sebastião Ferreirada Silva Jacinta Silveira de Oliveira 1820 

1929 Mariano de Cerqueira Jose Ramos da Rocha 1833 

; 1930 Maria Francisca Mendes e Pereira Maria Angelica Vieira de Camargo 1821 

1932 Rosa Maria de Jesus Jose Bueno Xavier 1810 

1933 Rosa Maria Cardosa Claudio Cardoso de Silveira 1808 

1934 Raimundo Rodrigues da Cunha Antonio Jose Freitas 1801 

1935 Rita Maria de Que vedo Francisco de Paula Oliveira 1800 

1936 Rodrigo Antonio da Silva Antonio Joaquim da Silva 1824 

1937 Ana Maria da Anunciação Genrudes Maria do Rosario 1823 

1938 Ana Francisca da Conceição herd ausen 1828 

1939 Ana Maria do Espírito Santo Serilo da Silva 1809 

1940 Antonio de Barros Lima Francisca de Almeida 1807 

1941 Leandro da Silva Machado, Antonia Maria de Jesus, Gertrudes Maria Alves 1807 

1942 lnacia Maria de Jesus Jose Rodrigues Fao 1811 

1943 Januaria Maria preta viuva Jose Femades preto, slher 1834 

1944 M" Jacinta e J:~cinto Rodrigues Bueno Jacinto de Salv:~dor Bueno 1820 

1945 Joaquim Bueno da Costa Jose Marcelino Pires de Oliveira 1820 

1946 Gonçalves Souto Francisco Jose de Castro 1831 

1947 Jose Joaquim de Oliveira Cardoso Jose Maria da Cruz Almada 1828 

1947 Jose Maria d:1 Cruz Almada 1828 

1948 Jose Maximo Teixeira Umbelina Rosa Xavier Pinheiro 1827 

1949 Jose da Rocha Leite Maria Garcia da Costa Gabissa 1807 

1950 Lourenço Hungren 1829 

1951 Luis de Araujo Fílgueira Ana Franca Boena 1809 

1952 Belquior Alvares Pereira herd ausen 1810 

1953 Manoel Lopes de Sa Nuno Jose de Oliveira 1810 

1954 Maria Anacleta da Conceição Marias Antonio da Costa 1808 

1955 Mari:1 Francisca Pereira Manoel de Almeid:1 Pereira rev 1816 
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1956 Manoel Rodrigues João Rodrigues da Silva 1823 
1957 Manoel Maria da Silva Ordem Terceira do Carmo 1806 
1958 Manoel Joaquim Alvares da Cunha Gertrudes Maria de Morais 1819 
1971 Jose dos Reis de Almeida Rosa Maria da Luz 1802 
1976 Manoela Maria de Camargo Manoel Alvares dos Santos 1802 
1977 Manoel Simões Penalva Joana Teresa de Jesus 1800 
1983 Teresa de Morais Silva Jose Antonio Rodrigues 1842 
1984 Ana Joaquina da Fonseca Joaquim Jose Rodrigues, cir.mor, sobr 1828 
1985 Ana Leme Furquim João de Morais Navarro 1803 
1986 Angelica Vieira Francisco Xavier da Cunha 1826 
1987 Antonio Manoel Rodrigues Maria Custodia da Cruz 1819 
1988 Antonia Cardosa 1802 
1989 Antonio do Coração de Maria, frei 1830 
1990 Esmeria Antonia de Gusmão Teresa de Jesus, parda 1810 
1991 Feliciano Rodrigues Marques Joaquina Maria de Nazareth 1823 
1992 Francisco Rodrigues Fao Rosa Maria de Jesus 1842 
1993 Francisca Ferreira Eusebio Fernandes 1803 

1996 Francisco Pinto Ferraz Luis Bernardo Pinto Ferraz 1844 

1997 Joaquim Jose dos Santos Ursula Maria de Jesus 1841 

1999 Joaquim Monteiro da Silveira Bury rev Ana Paulinia de S Benedito 1831 

2000 João Fernandes de Lima Ana Antonia da Conceição 1805 

2003 Clemente J. Gomes Camponeses Ana Maria da Purificação 1804 

2004 Luis Cardoso da Silveira Francisca Maria de Jesus 1804 

2005 Lourenço Pedroso de Morais Francisco Pedroso de Morais 1819 

2006 Lucrecia Leme da Silva Escolastica Maria da Anunciação 1831 

2008 Antonio Rodrigues Salgado Antonio Rodrigues de Oliveira Salgado 1807 

2009 Antonio da Silveira Villa Lobos Isabel Vieira Pedrosa 1804 

2010 Margarida Correa do Bom Sucesso Jose Ribeiro Callado 1814 

2011 Margarida Maria de Jesus Joaquim Leme 1801 

2013 Maria Tomasia Xavier Albina Mnria do Espírito Santo 1830 

2027 Manoel Pereira Crispim Francisca Maria da Encarnação 1792 

2034 Aleixo Jose Bueno Escolastica Rodrigues de Almeida 1836 

2036 Antonio Joaquim Furquim Justino Maria do Carmo Justina 1828 

2041 Francisco Leandro de Toledo Rendon Ana Leonisa de Abelho Fones 1804 

2069 Domingos Francisco Leite Ana de Arrudn Leme 1802 

2081 Inacio Pires de Albuquerque Maria Antonia de Morais 1850 

2086 Jonna Nunes de Siqueira Jose Manoel de Oliveira vig 1826 

2132 Jose Antonio Fernandes Domitilia Antonin 1837 

2149 Jose Branco de Camargo Escolastica Maria do Rosario 1813 

2152 Bento Correa Leme e Mateus Correa Policena Joaquina de Oliveira Pinto 1835 

2157 Ana Inacia de Souza Mariana Antonia de Jesus 1834 

2167 arrecadação achado 1841 

2182 Manoel Cnstro Moreira Morungaba Maria do Carmo Morungaba 1839 

2250 Gertrudes Maria do Nascimento Antonio Jose de Morais 1832 

2349 Maria da Anunciação 1796 

2383 Antonio Francisco Baruel Antonio Vaz Pinto Ribeiro lí96 

2434 Manoel Jose Dias da Silva reverendo Antonio Pais de Camargo 1818 

2448 Inacia de Gois e Arruda Antonio Pacheco da Silva rev 1807 
2451 Joaquim Alves Pedroso 1822 
2454 João Gomes de Siqueira Tome Gomes de Siqueira 1800 
2461 Jose Ferreira do Vale Marcelino Alves da Silvn 1809 
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