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Prefácio

Da Necessidade da Criação de um Arquivo Histórico Municipal.

Adolpho Queiroz
Secretário Municipal da Ação Cultural – SEMAC 

Ao contrário de outras cidades da nossa região, que possuem boas es-
truturas de preservação e conservação da história local, Piracicaba ainda 
carece de uma estrutura similar.

Nossa memória escrita está espalhada em espaços públicos como a Bi-
blioteca Municipal, o Instituto Histórico e Geográfico, o Centro Cultural 
Martha Watts, entre outros e a memória visual no acervo do nosso Museu 
da Imagem e do Som, ou espaços esparsos nas redes sociais. Nossa memó-
ria sonora, do tempo dos vitrolões e rádios de válvulas, nos discos de vinil 
e fitas k7, perdidas em residências de colecionadores.

Para além da urgência de pensarmos um espaço público onde se pu-
desse abrigar de jornais de papel a links das mídias sociais, creio que uma 
das missões da nossa Secretaria Municipal da Ação Cultural, nesse pe-
ríodo de governo, será a de criar este espaço de memória, que resguarde 
nossa história.

A estas invenções some-se o volumoso e precioso acervo sobre a usina 
Monte Alegre, o Engenho Central e outras empresas do empresário Silva 
Gordo. Descoberto de forma inusitada, o acervo foi acolhido na gestão 
anterior no barracão 14-A do Engenho Central.

No princípio da nossa gestão este ano, tomamos a iniciativa de desta-
car uma funcionária para higienizar os documentos e iniciar a sua orga-
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nização, o que está sendo feito aos poucos das quase duas mil caixas com 
diversos tipos de documentos, pelo menos 300 caixas já estão em ordem e 
com os conteúdos identificados. Mas ainda há muito o que fazer, a desco-
brir, a pesquisar e conhecer.

Ainda no primeiro semestre deste ano, recebi em meu gabinete no En-
genho central, telefonema de um advogado da área trabalhista que bus-
cava a carteira profissional ou documentos comprobatórios em nome de 
uma senhora que havia trabalhado na usina Monte Alegre em 1932. Expli-
quei a ele as nossas dificuldades operacionais para atendê-lo no momento, 
e ele conformado partiu em busca de outras alternativas para solucionar 
os problemas de sua cliente.

Outro amigo pelo telefone, me informava sobre a existência de docu-
mentos mostrando que o senhor Oswaldo Silva, o Baltazar, nascido em 
1926 em Santos, que tinha sido carregador de sacos no Engenho e no Mon-
te Alegre, quando moço, foi jogador de destaque no Corinthians e jogou 
as copas do mundo de 1950/1954, tendo marcado três gols com a camisa 
do Brasil. “Não deixe essa história se perder!”. Não deixei, não deixare-
mos, a partir de agora, a partir do livro escrito de forma criteriosa pela 
dra. Marilda Soares, a quem agradeço profundamente por sua dedicação 
à pesquisa da qual resultou este livro.
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ACERVO DO MONTE ALEGRE: OU, DE COMO UM SUSTO 
TRANSFORMOU-SE EM HISTÓRIA.

José Luiz Guidotti Jr.
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, 

Trabalho e Turismo – SEMDETTUR 

Primeiro, foi o susto. Ao adquirir um imóvel no bairro Monte Alegre, 
tive um impacto que perpassou entre o espanto e a incerteza. Nele havia 
um acervo que depois, foi ao poder público pelo empresário José Adolpho 
da Silva Gordo Filho, depois que arrematei o imóvel onde funcionou por 
muitos anos o Escritório Central da família Silva Gordo, que gerenciava as 
usinas Monte Alegre e o Engenho Central.

Espanto de ver o que pensei serem algumas caixas numa sala, cobertas 
de poeira, teias de aranha e mal-estar. E quando fui adentrando às outras 
salas, fui percebendo que já não eram nem dezenas, nem centenas. Pode-
riam ultrapassar o milhar.

E incerteza sobre o que fazer com tudo aquilo. Onde colocar? O que 
fazer? A quem recorrer para me orientar? As perguntas surgiam aos mon-
tes, para cada sala aberta, para cada nova/velha caixa encontrada.

Não sei contar quantos espirros dei naquele ambiente malcuidado du-
rante anos. E, de repente, a minha objetividade me chama à razão. Se não 
me apartar deste material todo, não vou conseguir utilizar o imóvel que 
comprei, com o objetivo que tinha estabelecido: uma reforma “rápida” e 
o seu aluguel.

Fui me aconselhando aqui e ali, chamei amigos arquitetos, professo-
res, pesquisadores, curiosos, e, de repente, acendeu a “luzinha do profes-
sor Pardal”, personagem célebre dos meus tempos de leitor de histórias 
em quadrinhos.

Foi só então que decidi procurar ajuda junto à Secretaria Municipal de 
Ação Cultural, que acatou a minha demanda, posteriormente, submetida 
à análise do CODEPAC, Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural. Na 
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sequência, contratamos uma equipe de historiadores para uma primei-
ra análise do material. Ela sugeriu os descartes devidamente autorizados 
pelo Condephaat e sobraram 1900 pastas com documentos da época.

Mais recentemente, no início de 2021, procurei pelo novo Secretário 
Municipal da Ação Cultural, professor Adolpho Queiroz, para darmos 
prosseguimento ao projeto. Ele recomendou o nome da historiadora Ma-
rilda Soares para a recomposição do atual estágio em que se encontram 
estes documentos.

Ainda estamos no início, mas devíamos essas considerações aos pi-
racicabanos, sobre os cuidados que estamos tomando com relação a 
tais documentos.

A leitura deste livro, creio, será a primeira de várias etapas que se su-
cederão no futuro, para conhecimento deste momento importante da his-
tória local, sob a liderança da família Silva Gordo.
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ENGENHO’S

Pedro Vicente Ometto Maurano
Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba – IHGP 

Há várias histórias do Engenho Central de Piracicaba para serem con-
tadas. A dos tempos da sua implantação pelo Estevam de Souza Rezende. 
A da sua modernização, pelos franceses da Société Sucreries Bresiliennes, 
os da família do empresário Adolpho da Silva Gordo e, as mais recentes, 
entre o final do século XX e o começo do XXI, quando vários dos nossos 
ex-prefeitos iniciaram a transformação do Engenho de Açúcar, para o que 
se denominará o Engenho da Cultura.

O novo capítulo, que agora apresentamos aos que admiram, estu-
dam, pesquisam a história de Piracicaba, trata da descoberta, restaura-
ção e reorganização de parcelas significativas da terceira administração 
do Engenho, sob o comando de Silva Gordo. Ele, em seu período de 
gestão, acumulou milhares de documentos preciosos, sob sua guarda 
e responsabilidade.

Partes pertencentes ao nosso velho Engenho, partes de outra empresa 
que dirigiu entre nós, igualmente, patrimônio histórico de Piracicaba, a 
usina Monte Alegre, que igualmente produzia sacas de açúcar, bem antes 
de se transformar em produtora de papéis.

É desse período histórico que entre plantas de empreendimentos imo-
biliários, cópias de carteiras de trabalho e documentos contábeis da época, 
aos quais juntaram-se fotos de acontecimentos do bairro onde moravam 
os trabalhadores da época, que se constituiu o “Acervo da Monte Alegre”.

Agora sob o abrigo criterioso do Secretário Municipal da Ação Cultu-
ral, os documentos emergem para conhecimento público, sob a batuta da 
professora doutora Marilda Soares, cuja tarefa de resgatar parcelas destes 
documentos, agora torna-se livro, que certamente entrará no rol das re-
ferências obrigatórias a quem se dispuser, daqui por diante, a conhecer 
melhor o acervo.
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Honra-nos como Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba, sermos 
parceiros da Secretaria da Ação Cultural e da autora, na divulgação deste 
novo capítulo. Há no seu interior, relatos, histórias de vida, imagens, so-
nhos e realizações dos funcionários, de todos os escalões que construíram 
essa história quase sesquicentenária.

Ao oferecer aos leitores piracicabanos, brasileiros, imigrantes estran-
geiros e seus descendentes que também contribuíram para contar essa 
história, os nossos respeitos, gratidão, na expectativa de que no futuro, 
outros pesquisadores possam jogar mais luz, interpretação e cuidados 
para a preservação desta mesma história que hoje lhes contamos.
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ACERVO DO MONTE ALEGRE  
E O INTERESSE PELA 

COMUNIDADE1

Arnaldo Antonio Bortoletto
Presidente Coplacana

Numa tarde desta primavera de 2021, fomos convidados para tomar 
um café com Senhor Adolpho Queiroz, atual Secretário Municipal da 
Ação Cultural, na SEMAC em Piracicaba, onde fomos recepcionados de 
forma acolhedora.

Durante o café o Secretário expôs o projeto e os desafios em conser-
var o Acervo do Monte Alegre: excertos da massa documental dos En-
genhos de Piracicaba. Fomos tocados pelo nobre esforço e trabalho que 
vem desenvolvendo o poder público municipal em preservar e conservar 
a história local em um tema que está diretamente ligado ao surgimento 
da Cooperativa dos Plantadores de Cana de Piracicaba (COPLACANA): 
Engenho Central e Usina Monte Alegre.

Diante disso, nos sentimos honrados em participar deste projeto pa-
trocinando esta publicação, que faz parte de um grande e árduo trabalho 
de trazer a luz fatos que certamente irão cooperar para o enriquecimento 
da história de Piracicaba e das grandes contribuições que esta terra e seus 
munícipes deram para o desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar 
no Brasil.

O encontro do passado com o presente, a transformação dos engenhos 
até a metamorfose em engenho da cultura nos dias atuais, o papel que a 
cana-de-açúcar desempenha na geração de energia renovável, na preser-
vação do meio ambiente e da história é algo que está diretamente conec-
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tada com o propósito da Coplacana: “Coragem para conectar sonhos e 
transformar vidas”.

_________________________________________
1. O Cooperativismo é pautado por sete princípios, sendo eles: adesão livre e voluntária; gestão de-

mocrática; participação econômica, autonomia e independência; educação, formação e informação; 
intercooperação e interesse pela comunidade. Este último princípio tem como principal objetivo 
contribuir para o desenvolvimento sustentável das comunidades onde as cooperativas estão inseridas 
e elas fazem isso por meio de políticas aprovadas pelos membros.
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Apresentação

Pesquisas baseadas em fontes primárias, produzidas por determinada 
instituição, requerem a avaliação da massa documental e a identificação 
do conjunto de variáveis que envolvem a sua elaboração e que permitem 
compreender a gênese documental, seus usos e valores, assim como o am-
biente e o período em que foram produzidas e preservadas.

Nessa perspectiva, a documentação que integra o Acervo do Monte 
Alegre, produzida para controle e gestão dos empreendimentos que se 
desenvolveram em torno do segmento sucroalcooleiro, compõe o mon-
tante de importantes fontes para o conhecimento da história econômica 
local, conservando, também, referências a outros assuntos de interesse 
das instituições e da vida social dos trabalhadores. Além desses aspectos, 
guarda diversas referências da história nacional, especialmente dos perío-
dos imperial e republicano. 

Contemplando os estudos e as fontes alusivas à Piracicaba, pode-se 
perceber que a história do município, com suas atividades econômicas e 
desenvolvimento sociocultural, se entrelaça com a história do país, a tal 
ponto que em certos momentos não é possível dissociá-las. Por essa razão, 
a conservação desses registros corresponde, também, à preservação da 
memória nacional.

Trata-se de uma massa documental que conserva informações de as-
pectos da organização do trabalho, como livros-ponto, registros de con-
tratos e atendimentos hospitalares e legislação trabalhista. Também guar-
da registros da manutenção da edificação religiosa e seus ornamentos, 
correspondências e autorizações para realização de cerimônias no âmbito 
da Igreja de São Pedro de Monte Alegre. Quanto às escrituras e transações 
comerciais referentes às propriedades dos Engenhos Central e Monte Ale-
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gre, preserva fontes cartoriais de valor extraordinário, como contratos de 
parceria agrícola, reconhecimento de dívida e diversos processos imobi-
liários dos séculos XIX e XX.

Acessando estudos e informações sobre o contexto de produção dos 
documentos, a história local e nacional, as pessoas citadas e as referências 
aos espaços e sistemas produtivos, compreendemos a dimensão e a rele-
vância dessas fontes, entendemos os múltiplos significados das atividades 
humanas que se expressam na valorização do aspecto econômico ou polí-
tico e nas relações sociais e culturais.

De acordo com a Constituição de 1988, Artigo 216, o patrimônio cul-
tural brasileiro é composto por bens materiais e imateriais, individual-
mente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, ação e me-
mória dos grupos que formam a sociedade brasileira, incluindo: formas 
de expressão; modos de criar, fazer e viver; criações científicas, artísticas 
e tecnológicas; obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados às manifestações artístico-culturais; conjuntos urbanos e sítios 
de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, 
ecológico e científico. Assim, compete ao poder público e à sociedade pro-
mover e proteger tal patrimônio, realizando inventários, registros, tom-
bamentos e desapropriações, bem como recorrendo a outras formas de 
vigilância, cuidado e preservação (Brasil, 1988).

Integrando a categoria de patrimônio histórico e cultural, os acervos 
documentais históricos são representativos da memória coletiva, o que 
denota e justifica a necessidade de preservação permanente, pois consti-
tuem-se em importantes legados de homens e mulheres que viveram no 
passado e conservaram os seus registros, garantindo que, em um tempo 
futuro, diversos aspectos históricos pudessem ser resgatados e melhor 
compreendidos. 

Tradicionalmente, o conceito de História se referia à ordenação crono-
lógica de fatos notáveis e excepcionais que auxiliavam na narrativa dos 
feitos político-administrativos, o que significa dizer que abrangia apenas 
uma quantidade reduzida de fontes de pesquisa, reportando-se a sujeitos 
e fatos históricos específicos, relacionados ao poder político e suas institui-
ções.  Contudo, novas abordagens foram delineadas, especialmente após 
o estabelecimento dos pressupostos teóricos e metodológicos da Escola 
dos Annales e da Nova História, da Arquivologia e da Nova Museologia, 



ACERVO DO MONTE ALEGRE   |   27

indicando uma concepção de história que expõe a necessidade de tratar 
os acontecimentos históricos a partir de ângulos diferenciados, incorpo-
rando novos problemas, sujeitos e objetos. Ao se opor ao método positi-
vista estabelecido no século XIX, os teóricos apontaram a necessidade de 
coletar e investigar novas fontes de pesquisa, além de voltar às fontes já 
estudadas e lançar sobre elas um outro olhar, sobretudo recorrendo aos 
métodos hipotético e crítico-comparativo. 

A história é, ao mesmo tempo, um conjunto de acontecimentos passa-
dos imutáveis e um conhecimento mutável, constantemente aperfeiçoada 
a cada vez que se localiza uma nova fonte documental e se pode revisitar 
os eventos e contextos, pois realizam-se novas abordagens e interpreta-
ções dos eventos. Assim, a pesquisa e análise das fontes é um procedi-
mento datado, ou seja, referenciado pelos questionamentos que uma de-
terminada sociedade tem a fazer para passado, de modo que a cada tempo 
surgem novas perguntas e novas respostas, ambas correspondendo à am-
pliação e ao aprofundamento do saber histórico. 

Lançar luz sobre a história é sempre uma tarefa necessária para todos 
os pesquisadores que buscam traçar os percursos de transformação de um 
dado objeto ao longo do tempo. Conhecer e refletir sobre o passado é um 
caminho fértil para que o sujeito histórico possa construir e preservar a 
sua identidade, enquanto integrante de uma sociedade, podendo ocupar 
o seu lugar de direito e de fato no contexto de um mundo em constan-
te mudança.

O texto, ora apresentado, surgiu a partir da oportunidade de aferir as 
fontes primárias que integram a grande massa documental anteriormente 
armazenada no Bairro Monte Alegre e que foi doada ao poder público 
pelo empresário Júnior Guidotti. Trata-se de um acervo de 343 metros 
lineares, armazenado em 1.895 caixas-arquivo identificadas por numera-
ção, com documentos escritos, plantas, mapas e fotografias, que, após a 
doação, passaram para a tutela da SEMAC (Secretaria Municipal de Ação 
Cultural). 

Esse material recebeu um tratamento inicial de higienização e análise 
para elaboração de um Inventário, como instrumento utilizado para a so-
licitação de tombamento municipal pelo CODEPAC (Conselho de Defe-
sa do Patrimônio Cultural de Piracicaba) e estadual pelo CONDEPHAAT 
(Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e 
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Turístico do Estado de São Paulo), visando, ainda, a solicitação ao IPHAN 
(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). 

A primeira etapa de trabalho realizada com essa documentação foi a 
produção do Inventário, sob a coordenação da Profa. Dra. Renata Gava, 
na ocasião Diretora do Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Mo-
raes, que liderou a equipe de estagiários do curso de graduação em Histó-
ria da UNIMEP (Universidade Metodista de Piracicaba). Como resultado, 
foram identificados documentos de inquestionável valor, referentes a te-
mas de interesse da história econômica, política, urbana, cultural, social e 
do trabalho. Um material que certamente permitirá novas abordagens a 
pesquisadores de diversas áreas. 

Nesta segunda etapa de trabalho, a documentação passa a receber no-
vos tratamentos técnicos para a sua salvaguarda, como o novo processo 
de higienização e alocação nas dependências do Engenho Central, como 
também a realização da presente pesquisa, que tem o caráter de breve 
amostragem, ou seja, de seleção de documentos representativos da mas-
sa documental.

Assim, com a concepção de que o conhecimento histórico é um proces-
so de construção, mediante operações intelectuais que se valem de docu-
mentos e problematização do passado e que seu resgate resulta na preser-
vação da memória e da noção de pertencimento social, apresentamos aqui 
os resultados da segunda etapa de trabalho, na qual foram selecionados 
alguns documentos, a título de estudo inicial, com o intuito de divulgar a 
riqueza das referidas fontes históricas. 

Quando surgem novas e preciosas fontes de informação nos depara-
mos com excelentes oportunidades para desvendar os eventos ou pro-
cessos que até então ficaram ocultos pela falta de documentação ou pela 
exiguidade do interesse sobre o tema. Nesse momento, renovam-se o in-
teresse e as condições efetivas para aprofundar o conhecimento sobre as-
suntos, conjunturas, fatos ou sujeitos históricos e suas realizações. 
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1. Excertos do acervo 
do monte alegre

1.1. O Acervo do Monte Alegre: volumes e blocos  
de informações.

As dependências da antiga Usina Monte Alegre guardavam uma mas-
sa documental importante para a preservação da memória histórica das 
atividades produtivas realizadas no Município de Piracicaba. 

O Inventário documental registra 1.895 caixas-arquivo, identificadas por 
numeração, quantidade de itens em cada unidade, tema, descrição, data e 
observações.  Trata-se de objetos bidimensionais e tridimensionais, plantas e 
fotografias da Usina Refinadora Paulista de Açúcar (Usina de Monte Alegre, 
Guataparã e Tamoio) e Usina Brasileira de Açúcar S/A (Engenho Central, 
Rafard e Lorena), documentos fiscais, contábeis e outros anteriormente per-
tencentes à Société de Sucreries Brésiliennes e, a seguir, ao Grupo Silva Gordo.

Os diversos itens contêm registros fidedignos que contribuem para o 
conhecimento da história do Engenho Central e de Monte Alegre, incluin-
do a Igreja do Bairro Monte Alegre, registros cartoriais, particularmente 
destacados nesse estudo, além de inúmeros itens referentes a usinas e re-
finarias, empreendimentos financeiros e imobiliários, de Piracicaba e ou-
tras localidades, e plantas e fotografias que guardam parte representativa 
da memória histórica do Município. 

Dessa massa documental preservada, foram selecionados registros 
relevantes daquelas instituições agrícolas, industriais e comerciais, com 
interface com outros municípios além de Piracicaba, onde os proprietários 
possuíram propriedades e negócios. 

Destacamos, a título de exemplo, alguns conteúdos da mas-
sa documental.
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A Caixa nº 13 guarda itens de documentação diversa, com datação de 
1928 a 1977, sendo Diário Oficial da União, de 1928, registros de traslados, 
atas de diretorias, balanços das décadas de 1960 e 1970 e demonstrativo de 
notas fiscais emitidas em 1976 e 1977. 

As datações mais antigas podem ser localizadas na Caixa nº 62, com 
documentos de 1890 a 1940, dentre os quais escrituras, certidões e ma-
trículas e outros registros cartoriais dos séculos XIX e XX, de variadas 
regiões do Município de Piracicaba.

A Société de Sucreries Brèsiliennes é o tema da documentação contida na 
Caixa nº 268, que guarda ata, balanço e livro de registro; na Caixa nº 269, 
com planta da mansão, esquema de armazéns, documentos de vendas e 
registros de imóveis; na Caixa nº 362, com registros do Fundo de Garantia 
e Imposto de Serviço.

A abrangência da documentação mostra-se também na variedade das 
temáticas de interesse para o conhecimento da estrutura e funcionamento 
dos Engenhos, bem como a sua relação com a vida da comunidade e ou-
tros assuntos pertinentes à História Social. 

Esse é o caso dos registros arquivados na Caixa nº 300, que contém 
informações sobre a Usina Monte Alegre e Refinadora Paulista: escritura 
e pedido de Alvará, assim como um Inventário da Igreja São Pedro e um 
Inventário da Casa Paroquial. A Igreja São Pedro também é o tema dos 
documentos contidos na Caixa 323.

A Caixa Nº 353 preserva 187 fotografias diversas, com e sem identifica-
ção e datação, além de 25 negativos e 249 cópias de fotografias de bebidas 
juntamente com exemplares de seus rótulos.

A Caixa nº 880 contém 16 itens datados de 1920 a 1982, referentes à 
Transtaqua, Fazenda Fortaleza, Usina Tamoio e Construtora Tallavasso, 
sendo guia de recolhimento, topografia, ficha de funcionário, cuidados 
com o trabalhador, documentos contábeis, fiscais e folhas de pagamento.

A Caixa nº 1.182 contém documentação referente à AMIPSA Impor-
tação, Comércio e Representações e a Guatapará, além de solicitação de 
tombamento pelo CODEPAC, anexo com atas, contrato e mapa com des-
taque do Engenho Central.

Escrituras de compra e venda da Refinadora Paulista estão nas Caixas 
nº 1.258 e nº 1.369; escrituras da Usina Piracicaba e Refinadora Tamoio, 
na Caixa nº 1.371; documentos da Usina Monte Alegre referentes à Santa 
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Casa de Misericórdia, na Caixa nº 1.456, que também contém planilhas 
com dados da contabilidade de fornecedores de cana, com datação entre 
dezembro de 1946 e dezembro de 1947; documentos da fusão da usina 
Monte Alegre com a Usina Central, na Caixa nº 1.477; documentação re-
lativa à Usina Guatapará, Prefeitura de Piracicaba e Zoológico Municipal 
de Piracicaba, na Caixa nº 1.547.

O conjunto que integra o Acervo passou por processo de tombamento 
municipal e foi submetido também a processo junto ao CONDEPHAAT 
para o tombamento estadual. Em dezembro de 2020, a Prefeitura de Pi-
racicaba, por meio da Secretaria Municipal da Ação Cultural, assinou o 
termo de doação, recebendo esse importante acervo documental. 

No processo de organização do Inventário, os documentos foram cate-
gorizados segundo recorte temporal, com documentos datados até a dé-
cada de 1980, período em que as usinas deixaram de funcionar, e recorte 
temático, com documentos relacionados direta ou indiretamente às usinas, 
como insumos, elementos da produção, produto e serviços. Os dados foram 
organizados sequencialmente, por lote, com informações sobre: número de 
documento, tipo documental, título, resumo, data, caracteres externos rele-
vantes com número de páginas, formato e dimensão, quando disponível.

Dessa forma, os próximos passos para a continuidade do tratamento 
documental deverão ser: a obtenção dos dados gerais sobre o estado de 
conservação, registro fotográfico ou digitalização dos documentos e de 
informações sobre a classificação, catalogação e destinação dos arquivos.

Em um posterior processo de classificação, que se faz necessário para 
a continuidade dos estudos, há que se considerar a adequação metodoló-
gica para categorizar os documentos simples, de caráter indivisível, como 
ofícios, cartas, relatórios, fotografias, mapas e plantas, listagens etc., e os 
documentos compostos, que contém documento principal com anexos ou 
múltiplos itens, como processos, dossiês, livros de registros, prontuários, 
registros cartoriais etc.

Quanto às condições materiais, a maior parte dos documentos encon-
tra-se em bom estado de conservação, podendo apresentar sujidade e ne-
cessidade de procedimentos técnicos de restauro ou pequenos reparos.

Quanto ao conteúdo, dentre os assuntos que podem ser explorados 
em pesquisa documental, podemos citar como destaques as temáticas de 
interesse para diversas áreas de conhecimento, sobretudo para a pesquisa 
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histórica, como a história econômica e a social do trabalho, pois permite 
identificar aspectos específicos do processo de evolução das formas de 
ocupação do espaço e implantação de meios de produção, tanto no âmbito 
da produção agrária como do desenvolvimento industrial.

Nos possíveis recortes espaço-temporais necessários aos estudos das 
diferentes conjunturas, é fundamental considerar os fatores macroeconô-
micos presentes na evolução histórica nacional e global. Assim, os estudos 
de História Econômica do Brasil envolvem a pesquisa exaustiva de dados 
e informações quantitativas e qualitativas e a sua síntese, como também 
a integração desses dados e análises à realidade econômica mais ampla, 
além de outros aspectos que interferem nessa realidade, como os sociais, 
políticos, culturais, demográficos, institucionais e outros.

Por essa razão, quando postas em investigação, as fases econômicas 
das diferentes localidades são colocadas em perspectivas correspondentes 
aos períodos colonial, imperial e republicano, destacando-se os grandes 
ciclos econômicos que caracterizam a inserção do Brasil no contexto in-
ternacional da produção e circulação de mercadorias e os efeitos desses 
processos econômicos que exerceram influência decisiva sobre a formação 
histórico-social nacional.

Considerando a História Econômica como o estudo dos fatos econô-
micos, sob a perspectiva do modo de organização dos seres humanos em 
determinado contexto para produzir a sua sobrevivência e organizar a 
produção material, é essencial buscar informações sobre a maneira como 
os homens lidaram com a escassez ou a abundância de recursos naturais, 
matérias-primas, mão de obra ou demanda de produtos.

Em síntese, a História Econômica pesquisa e busca explicar os modos 
de organização da produção, os resultados alcançados, a distribuição ou 
concentração de renda, os esforços no sentido de criar técnicas produti-
vas que otimizem os resultados dos processos produtivos, diminuam os 
custos de produção e ampliem a melhoria das condições de vida de toda 
a sociedade. Ou seja, analisa aspectos quantitativos e qualitativos, ava-
liando, em contextos históricos específicos, o comportamento humano na 
sistematização da produção e da sobrevivência e a relação entre os custos 
e os benefícios, entre os esforços realizados e os resultados obtidos.

A quantificação da produção, da mão de obra, das tecnologias, do aces-
so aos recursos materiais, do valor do produto no mercado interno exter-
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no, a disponibilidade de recursos financeiros para investimentos específi-
cos no sistema produtivo e nas condições materiais para que se implante 
um empreendimento em determinado local, além de outros fatores, são 
condições concretas que interferem nas possibilidades de manutenção de 
determinado setor, em determinado tempo e lugar.

Uma pesquisa econômica envolve, portanto, aspectos micro e ma-
croeconômicos; estudos demográficos, com perfil dos grupos étnicos e 
sociais, cálculos de renda per capita; avaliação da produção e do consu-
mo interno e externo; levantamento e análise da evolução dos preços 
locais e de exportação; estatísticas de rendimentos e salários; custos da 
produção, envolvendo os referentes à mão de obra; legislação, critérios e 
procedimentos fiscais; investimentos nacionais e estrangeiros; lucro es-
timado etc.

Todo estudo, certamente, deve partir do levantamento das informa-
ções e análises fornecidas pelas pesquisas já realizadas e da avaliação de 
possibilidades e oportunidades de continuidade da produção do saber, 
apreciando comparativamente os resultados anteriormente obtidos e os 
novos avanços que se pretende alcançar.

Quanto à História Econômica do Brasil, no período mercantilista colo-
nial são definidos como ciclos econômicos os períodos de forte concentra-
ção em determinados produtos conjunturais que lideraram a exportação e 
mantiveram a balança comercial metropolitana favorável, como o açúcar, 
o tabaco e o ouro, visto que a organização da Colônia deveria garantir a 
exportação de produtos valorizados no mercado europeu e rentáveis aos 
negócios da Coroa Portuguesa. Tais produtos foram decisivos na criação e 
acumulação de renda, na expansão territorial, na entrada de capitais, com 
fortes reflexos nas outras atividades econômicas, na estratificação social e 
na criação de instituições sociais e políticas.

Ao longo de toda a história nacional, também nos períodos imperial 
e republicano, os chamados ciclos econômicos marcaram as relações po-
líticas internas e externas, a constituição de infraestrutura para alavancar 
o desenvolvimento rural e urbano, a produção de tecnologias voltadas à 
produção e à melhoria das condições de vida da sociedade, sendo tam-
bém, em outra medida, responsáveis pelos processos sucessivos de acu-
mulação de capitais e concentração de riquezas, como foi o caso do ciclo 
do café, da industrialização tardia e da expansão do agronegócio.
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Os mesmos documentos que apresentam informações relevantes para 
o conhecimento da História Econômica podem ser redimensionados em 
uma pesquisa no escopo da História Social, pois apresentam elementos 
pertinentes ao conhecimento dos modos de organização social, suas hie-
rarquias e formas de composição de status, acesso ao trabalho, à saúde, 
educação e moradia, direitos sociais, dentre outros aspectos. 

Sobre o universo trabalhista no Brasil, o passado escravista ainda re-
quer que se observe, em dada conjuntura, a História Social do Trabalho 
sob a ótica da relação entre liberdade e servidão, o que remete a questões 
referentes ao ordenamento social em uma sociedade primeiramente es-
cravocrata, com a exploração do trabalho indígena e africano, e posterior-
mente livre, com a exclusão do elemento afrodescendente e inserção da 
mão de obra do imigrante europeu e asiático.

Assim, a História Social do Trabalho constitui-se em um importan-
te campo de investigação e eixo transversal de reflexão para a pesquisa 
histórica, sociológica, antropológica, econômica etc., podendo abranger 
abordagens como o trabalho livre, escravo e infantil, o trabalho formal e 
a informalidade, os direitos trabalhistas, trabalhismo e organização sindi-
cal, além de gênero, etnicidade e muitas outras possibilidades temáticas.

Outro aspecto bastante interessante e recorrente é o estudo da histó-
ria local, do processo de ocupação, da configuração dos espaços agrários, 
comerciais e industriais, da questão fundiária e das genealogias das famí-
lias tradicionais.

Encontramos todos esses elementos entrelaçados no processo de for-
mação de Piracicaba, com especial relevo para a presença das usinas e 
engenhos que proporcionaram o desenvolvimento da economia sucroal-
cooleira e cuja dinâmica pode ser considerada responsável por parte sig-
nificativa dessa tessitura histórica. Assim, apresentamos alguns dos regis-
tros que testemunham essa história e que certamente merecerão a atenção 
dos historiadores, memorialistas e demais pesquisadores atentos ao tema.

1.2. Excertos da massa documental.

A Caixa nº 13 conserva documentação diversa, com pastas contendo 
registros em Diário Oficial, registros de traslados, atas de diretorias, ba-
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lanços empresariais e prestações de contas a acionistas, destacando-se o 
interesse nos ramos açucareiro e cafeeiro, bancário e imobiliário.

Destacam-se os registros referentes à Incorporadora Ébano S.A. e os 
documentos da alteração da denominação social do Banco do Comércio 
S.A para Orfex Imobiliária S. A. Na mesma pasta podem ser encontradas 
uma publicação da Fundação IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística), intitulada Subsídios à regionalização, datada de 1965, e cópia 
de uma Circular emitida pela Associação de Usineiros de São Paulo, con-
tendo a Lei nº 4.870, de 1 de dezembro de 1965, que dispunha sobre a 
produção açucareira, a receita do IAA (Instituto do Açúcar e do Álcool) e 
sua aplicação.
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Figuras 1 e 2. Orfex Imobiliária S.A. Ata da Assembleia Geral Ordinária. 
24 de abril de 1969. Caixa nº 13.
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Figura 3. Orfex Imobiliária S.A. Ata da Assembleia Geral Ordinária. 
24 de abril de 1969 [continuação]. Caixa nº 13.
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Figuras 4 a 7. Orfex Imobiliária S.A. Junta Comercial do Estado da Guanabara. Certidão. 
11 de maio de 1967. Caixa nº 13.
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Figura 8. Orfex Imobiliária S.A. Junta Comercial do Estado da Guanabara. 
Certidão. 11 de maio de 1967 [continuação]. Caixa nº 13.
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Figura 9. Incorporadora Ébano S.A. Lista de acionistas presentes à 
Assembleia Geral Ordinária. 10 de outubro de 1973. Caixa nº 13.
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Os registros de datação mais antiga estão na Caixa nº 62, que guarda 
documentos referentes a escrituras, certidões e matrículas de variadas re-
giões do Município, do período das décadas de 1890 a 1940, com as pastas 
e documentos abaixo listados, segundo a ordem dada pela numeração 
catalogada originalmente, no contexto da produção documental, assim 
como a sua ordem de arquivamento, conforme listagem a seguir.

Pasta 9.A.2.3. Imóveis. Jardim Excelsior. Conteúdo: (A) Cópias de 
ofícios, memorandos, comunicados internos, procurações e excertos de 
documentos. (B) Tradução de Certidão do Livro de Atas da Diretoria da 
Société de Sucreries Brésiliennes. 25 de janeiro de 1968.

Pasta 9.A.2.4. Imóveis. Loteamento Jardim São Pedro. Conteúdo: 
Certidão de escritura pública de compra e venda com pacto de hipote-
ca. Outorgantes: Dr. Américo Brasiliense de Almeida Mello Filho e sua 
mulher, Dona Francisca Rezende de Almeida Mello; outorgada compra-
dora e outorgante devedora: Société de Sucreries Brésiliennes (Sociedade de 
Usinas de Açúcar Brasileiras), datada de 18 de dezembro de 1940 a 4 de 
dezembro de 1969. 

Pasta 9.A.2.4. Imóveis. Jardim São Pedro – Correspondências. Con-
teúdo: Documentos diversos referentes ao projeto de loteamento da 
Chácara São Pedro: ofícios diversos; procurações; minutas de contratos 
imobiliários; comunicados internos; excetos de jornais; planta. Período de 
março de 1963 a 22 de setembro de 1971. 

Pasta 9.A.2.6. Imóveis. Vila Rezende. Conteúdo: (A) Ofício referente 
à minuta do Contrato de Arrendamento dos canaviais da Vila Rezende. 
14 de agosto de 1970. (B) Ofício referente a Contrato de Arrendamento. 
24 de agosto de 1970. (C) Ofício referente a Escrituras de Lotes Urbanos 
– Vila Rezende. 6 de maio de 1970. (D) Ofício referente a Escrituras de 
Lotes Urbanos – Vila Rezende. 8 de abril de 1970. (E) Certidão do registro 
de Transcrição das Transmissões, datado de 14 de abril de 1944. 3 de de-
zembro de 1969. (F) Certidão de Escritura de Compra e Venda, datada de 
11 de março de 1944. 4 de dezembro de 1969. (G) Ofício referente a Lotes 
Vila Rezende. 14 de novembro de 1969. (H) Transcrição do francês para 
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o português, por tradutor público da Ata da Deliberação da Diretoria da 
Societé de Sucreries Bresiliennes, de 21 de abril de 1969. 2 de maio de 1969. 
(I) Procuração da Societé de Sucreries Bresiliennes (S.A. Usinas de Açúcar 
Brasileiras) ao Sr. Geraldo Quartim Barbosa. 3 de março de 1969. (J) Procu-
ração da Societé de Sucreries Bresiliennes (S.A. Usinas de Açúcar Brasileiras) 
ao Sr. Geraldo Quartim Barbosa. 8 de dezembro de 1968. (K) Procuração 
da Societé de Sucreries Bresiliennes (S.A. Usinas de Açúcar Brasileiras) ao Sr. 
Geraldo Quartim Barbosa. 10 de dezembro de 1968. (L) Ofício referente a 
Lotes Urbanos – Vila Rezende. 4 de dezembro de 1968. (M) Diário Oficial 
do Estado de São Paulo, nº 176, página 71, 17 de setembro de 1968; nº 172, 
página 79, 11 de setembro de 1968; nº 169, página 77, 6 de setembro de 
1968; (N) Recibos e Comunicados Internos. (O) Certidão Negativa de Im-
posto de Renda. 6 de junho de 1969. (P) Ofício de Rubens Vitti solicitando 
à Societé de Sucreries Bresiliennes a regularização de escritura de terreno por 
ele adquirido (sem data).

Pasta 9.A.2.13. Imóveis – Sítio Frasnelli. Conteúdo: (A) Escritura de 
promessa de cessão e transferência de direitos à concessão de lavra de cal-
cário dolomítico. 3 de setembro de 1971. (B) Ofícios do Banco Português 
do Brasil às Usinas Brasileiras de Açúcar. 12 de julho de 1971 e 5 de se-
tembro de 1972. (C) Ofícios da Agro Plan às Usinas Brasileiras de Açúcar, 
de 23 de dezembro de 1970 e 8 de fevereiro de 1971. (D) Alvará nº 503, do 
Ministério de Estado de Minas e Energia. 26 de agosto de 1970. (E) Ofícios 
e memorandos diversos das Usinas Brasileiras de Açúcar e do Ministério 
de Estado de Minas e Energia referentes à pesquisa sobre calcário. (F) Ofí-
cio do Gerente de Culturas da Fazenda São José endereçado ao Dr. M.E. 
Burgard, referente a jazida de pedra calcárea. 14 de junho de 1968. (G) 
Análise de pós calcáreo de procedência da Fazenda São José, emitida pela 
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, elaborado por André 
Martin Louis Neptune e Armando Porta. 6 de junho de 1968.

Pasta 9.A.2.14. Imóveis – Ramal de Artemis. Conteúdo: (A) Ofícios, 
minutas e comunicados internos datados de 11 de janeiro de 1962 a 17 de 
setembro de 1971. (B) Planta “S.S.B. Artemis – Piracicaba, prováveis áreas 
excluídas do distrato entre E.F.S. x S.S.B. cf. carta de 18-06-1962, junho 
de 1969. (C) Contrato entre a Estrada de Ferro Sorocabana e a Societé de 
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Sucreries Bresiliennes, regulando as condições de que serão efetuados os 
transportes da segunda nas linhas da primeira. 1 de janeiro de 1928. (D) 
Transcrição de Certidão de Escritura de venda e cessão, de 12 de junho de 
1886. 16 de outubro de 1968. (E) Cópia da Planta Nº 527. 06 de setembro 
de 1968. (F) Transcrição de Certidão de Escritura de venda e cessão, de 12 
de junho de 1886. 5 de novembro de 1956.

Pasta 9.A.2.15. Imóveis. Freguezia de Vila Rezende – Castelluci Ni-
cola e Outros – Piracicaba. Conteúdo: (A) Escritura de divisão amigável, 
tendo como outorgante Castelluci Nicola e sua mulher e Francisco Ondia 
e sua mulher, e como outorgado Castelluci Nicola. 13 de fevereiro de 1918. 
(B) Escritura de divisão amigável, tendo como outorgante o Cel. José Bar-
boza Ferraz e outorgado Castelluci Nicola e Francisco Ondia. 15 de janeiro 
de 1918. 

Pasta 9.A.2.16. Imóveis. Escr. Quitação – João B. de Campos – Pira-
cicaba.  Conteúdo: Escritura de quitação que dá o Cap. João Balduino de 
Campos a Societé Anonyme da Cia Sucrerie de Piracicaba. 8 de janeiro 
de 1902.

Pasta 9.A.2.19. Imóveis. Fazenda Pinhal – João T. Filho e Outros – Pi-
racicaba. Conteúdo: Certificado de transação imobiliária da “Fazenda do 
Pinhal” datada de 6 de janeiro de 1892 e Escritura de 30 de maio de 1891 
ratificada em 22 de dezembro de 1891 (João Tobias Filho, D. Domectila 
Tobias de Aguiar e Adelina Tobias de Aguiar). 28 de novembro de 1928. 

Pasta 9.A.2.21. Imóveis. Parcelamento agrícola. Bairro Corumbatahy 
– José Casagrande e outros – Piracicaba. Conteúdo: (A) Escritura de Par-
ceria agrícola, tendo como outorgantes João de Cillo e Nicola de Cillo & 
Irmãos e como outorgados parceiros José Casagrande e Ricardo Gobbo. 7 
de maio de 1924.

Pasta 9.A.2.22. Imóveis. Dívida e Hipoteca – Craiz e Martins – Piraci-
caba. Conteúdo: Escritura de reconhecimento de dívida e hypotheca. Ou-
torgantes: Domingos de Cillo e sua mulher. Outorgados: Craiz e Martins. 
24 de maio de 1904.
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Pasta 9.A.2.28. Imóveis. Terras Bairro Santa Rosa – Antonio M. Fran-
co e sua Mulher – Piracicaba. Conteúdo: (A) Traçado identificando a Chá-
cara Mazonetto, Rio Piracicaba, Fazenda do Areão e Fazenda Santa Rosa. 
(B) Certidão de transcrição de imóvel, 5 de março de 1931. (C) Certidões 
datadas de 21, 23 e 24 de fevereiro de 1931 e de 28 de agosto de 1917. 
(D) Escritura de venda, outorgante Antonio Messias Franco e sua mulher; 
outorgados Ricardo Mazzonetto e outros, 16 de novembro de 1916. (E) 
Escritura de venda, outorgante Fatelli Elizabetti; outorgado Ricardo Maz-
zonetto, 25 de setembro de 1909.

Pasta 9.A.2.29. Imóveis. Fazenda Leopoldina – Amaral Pinto Castro 
e Cia. – Piracicaba. Conteúdo: Escrituras datadas de (A) 18 de março de 
1899, (B) 25 de outubro de 1894, (C) 14 de fevereiro de 1895, (D) 25 de ou-
tubro de 1894, (E) 30 de julho de 1897, (F) 29 de abril de 1899 e (G) 20 de 
abril de 1895.

Pasta 9.A.2.31. Imóveis. Fazenda Santa Rosa – Paulo de Moraes Bar-
ros – Piracicaba. Conteúdo: (A) Modificação da dívida hipotecária. 26 de 
dezembro de 1901. (B) Escrituras: Novação da dívida hipotecária, 5 de de-
zembro de 1900; Quitação, 31 de dezembro de 1900. Outorgante: Sr. Paulo 
Moraes Barros; Outorgado: S. A. Sucrerie de Piracicaba. (C) Escritura de 
venda, 1º traslado, Fazenda Santa Roza, 30 de dezembro de 1899. (D) Es-
critura de compromisso de compra e venda, 9 de agosto de 1899. 

Pasta 9.A.2.32. Imóveis. Fazenda Santa Lidya – Societé Civ. Prets Etat 
S.P. – Piracicaba. Conteúdo: (A) Escritura de confissão de dívida e hipote-
ca, tendo como outorgante a S.A. Sucrerie de Piracicaba e outorgada a So-
cieté Civile de Prêts aos Sucreries de l’Etat de S. Paulo. 23 de janeiro de 1903.

Pasta 9.A.2.34. Imóveis – Venda Melaço – Artigas e Cia. – Piracica-
ba. Escritura de Compra e Venda de todos os melaços produzidos pela 
Sucrerie de Piracicaba, tendo como outorgante a Sucrerie de Piracicaba e 
outorgado Artigas e Companhia. 15 de dezembro de 1903.

Pasta 9.A.2.36. Imóveis. Terras Bairro Rio Acima – Castelucci Nico-
la e Outros – Piracicaba. Conteúdo: (A) Escritura de venda com pacto 
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adjunto de hipoteca, adquirente: Castelucci Nicola e Francisco Andia, 
Transmitente: José Barbosa Ferraz e D. Carolina da Silveira Ferras. 4 de 
fevereiro de 1913. (B) Extrato para transcrição. 4 de dezembro de 1928. 
(C) Autos de demarcação amigável da fazenda denominada São José, de 
propriedade de José Barboza Ferraz e Carolina da Silveira Ferraz. 10 de 
dezembro de 1890. (D) Auto de petição. 8 de dezembro de 1890. (E) Re-
latório de medição e levantamento da planta da fazenda denominada S. 
José, propriedade do cidadão José Barboza Ferraz. 3 de dezembro de de-
zembro de 1890. (F) Pagamento dos autos e conclusão.  Datas diversas: 11 
de dezembro de 1890, 13 de dezembro de 1890, 15 de dezembro de 1890, 
16 de dezembro de 1890, 19 de dezembro de 1890, 8 de janeiro de 1891, 24 
de janeiro de 1891. 

Pasta 9.A.2.38. Imóveis. Chácara São Pedro – Américo Bras. A Mel-
lo – Piracicaba. Conteúdo: Transcrição da Escritura pública de compra e 
venda da Chácara São Pedro. Dr. Américo Brasiliense de Almeida Mello, 
datada de 18 de dezembro de 1940. 30 de setembro de 1968.

Transcrições de excertos e imagens de documentos da Caixa nº 62.
Transcrição [sic] de Documento constante na Pasta 9.A.2.4. – Imó-

veis. Jardim São Pedro – Correspondências. Ofício da Câmara Municipal 
de Piracicaba.

Piracicaba, 21 de setembro de 1967.

N. 694-67
Ref. Req. 352-67

Ilmo.s Srs.
DIRETORES DA SOCIETÉ DE SUCRERIES 
BRESILIENNES
NESTA

Á superior considerações de VV.SS. cumpre-
-nos encaminhar, em copia, o conteudo do Requerimento nº 352-67, de 
autoria do Vereador Rubens Leite do Canto Braga, e com aprovação des-



46   |   MARILDA SOARES

ta Câmara Municipal, encarecendo estudos para loteamento de terrenos 
dessa empresa, localizados à margem direita do rio Piracicaba, bem como 
para a mudança da indústria açucareira ali instalada.

Atenciosamente,
Francisco Antonio Coelho
Presidente da Câmara Municipal.

Figura 10. Câmara Municipal de Piracicaba. 
Ofício nº 694-67. 21 de setembro de 1967. Caixa nº 62.
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Transcrição [sic] de Documento constante na Pasta 9.A.2.4. – Imóveis. 
Jardim São Pedro – Correspondências. Requerimento da Câmara Munici-
pal de Piracicaba.

REQUERIMENTO Nº 352/67

CONSIDERANDO o ciclopico progresso da nossa cidade, a qual bre-
vemente, constará com mais duas pontes sobre o rio Piracicaba, o que 
aumentará o progresso além rio;

CONSIDERANDO que a SSB possue daquele lado, extensa faixa de 
terras que muito se prestam para tal desenvolvimento, tal seja, agasalhan-
do novos bairros.

REQUEREMOS ouvido o Plenário, seja oficiado aos siretores da Siciete 
Sucrerie Bresilienes, para que, colaborando com o nosso progresso, como 
já o vem fazendo de forma marcante até a presente data, determinem es-
tudos no sentido do aproveitamento daquela parte de suas propriedades, 
com loteamentos, bem como posterior mudança de sua Usina para local 
mais apropriado.

S. das Ss., 19/9/67.-
a) Rubens Leite do Canto Braga.

Eu, __________________, auxiliar do Chefe da Secretaria da 
Câmara Municipal de Piracicaba, extraí a presente cópia do 
original, arquivado na Secretaria. – 

Piracicaba, 21/9/1967.-

VISTO: ________________ Chefe da Secretaria. - ____________
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Figura 11. Câmara Municipal de Piracicaba. Requerimento nº 352-67. 
19 de setembro de 1967. Caixa nº 62.
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Transcrição [sic] de Documento constante na Pasta 9.A.2.4. – Imóveis. 
Jardim São Pedro – Correspondências. Correspondência de M. E. Burgard 
a M. Mourras.

Copies: MM. GOULART
         BETTA
         ADMINISTRATION

1e 11 septembre 1967
s/348
P/59/67

Monsieur M. MOURAS
                         PIRACICABA

Cher Monsieur,
LOTISSEMENT DE PIRACICABA
Je vous confirme ma lettre du 31 août se ré-

férant au projet de lotissement de Piracicaba. Je pense que vous avez pris 
contact avec Mr TREVISAN. Cependant, pour faire um contrat em bonne 
et due forme, il serait souhaitable que Me BETTA puisse rencontrer Mr. 
TREVISAN. Aussi, je vous serais reconnaissant d’arranger directement 
acev l’intéressé um rendez-vous que je souhaiterais lieu cette semaine car 
je crois que nous avons intérêt à ne pas perdre de temps.

Vuillez croire, Cher Monsieur, à l’ass urance 
de mês meilleurs sentiments.

MEB/yp       M.E. BURGARD
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Tradução.

Cópias: MM. GOULART
         BETTA
          ADMINISTRATION

1ª 11 de setembro de 1967
s/348
P/59/67

Senhor M. MOURAS
                         PIRACICABA

Cher Monsieur,
LOTEAMENTO DE PIRACICABA
Eu vos confirmo a minha carta de 31 de agos-

to referente ao projeto de loteamento de Piracicaba. Eu penso que o se-
nhor tenha entrado em contato com o Sr. TREVISAN. No entanto, para 
fazer um contato na devida forma, seria desejável que Me BETTA pudesse 
encontrar o Sr. TREVISAN. Além disso, agradeceria se o senhor pudes-
se marcar uma reunião diretamente com o interessado, que gostaria que 
acontecesse esta semana, porque acredito que nós temos interesse em não 
perder tempo.

Creia, Prezado Senhor, na garantia dos meus 
melhores sentimentos.

MEB/yp       M.E. BURGARD
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Figura 12. Ofício de M.E. Burgard a M. Mouras. 11 de setembro de 1967. Caixa nº 62.
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Figura 13. Planta da Chácara São Pedro. SSB Usina Piracicaba. Caixa nº 62.

Transcrição [sic] de Documento constante na Pasta 9.A.2.6. – Imóveis 
– Vila Rezende (H) Transcrição do francês para o português, por tradutor 
público da Ata da Deliberação da Diretoria da Societé de Sucreries Bresilien-
nes, de 21 de abril de 1969. 2 de maio de 1969.

Eu, tradutor público, declaro que nesta data foi-me apresentado, para 
o fim de o traduzir para o português, um documento exarado em língua 
francesa, cuja tradução bem e fielmente fiz, como adiante se vê, indo o 
original junto a esta devidamente carimbado e assinado por mim.

TRADUÇÃO Nº 69015-F

SOCIETE DE SUCRERIES BRESILIENNES – Sociedade anônima com 
o capital de 5.775.000 francos – Sede social: Rue Henner 13 e Rue Chaptal, 
17, Paris 9º - R.C. paris 56 B – 25.
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ATA DA DELIBERAÇÃO DA DIRETORIA DE 21 DE ABRIL DE 1969.

No ano de mil novecentos e sessenta e nove, aos vinte e um dias de 
abril, às dezessete horas, reuniram-se os membros da Diretoria da “Socié-
té de Sucreries Brésiliennes” na sede da sociedade por convocação de seu 
Presidente. Achavam-se presentes: Snr. Yvon Segalen, Presidente. Snr 
Mario Barboza-Carneiro. Snr Hubert de Mahuet, únicos membros de que 
se compõe a diretoria. O Presidente constata que a Diretoria, segundo as 
condições exigidas pelo artigo 26 dos estatutos, pode deliberar legitima-
mente. Em seguida, lembra que a Diretoria se reuniu para o fim de delibe-
rar sobre a seguinte ordem do dia: - Poderes especiais a serem conferidos 
ao Snr. Octavio E. de Jesus Mestre Martin. O Presidente declara que, em 
consequência da decisão tomada pela Diretoria, na sessão do dia 27 de 
fevereiro de 1969, de anular todos os poderes exercidos pelo Snr. Marc 
Burgard, é oportuno conferir ao Snr. Octavio E. de Jesus Mestre Martin os 
poderes necessários a fim de permitir à nossa Direção Geral em São Paulo 
prosseguir na realização do programa de venda dos bens imobiliários que 
não apresentam nenhum interesse para a exploração. Por conseguinte, de-
pois de haver deliberado, resolve a Diretoria por unanimidade constituir 
como mandatário da “Société de Sucreries Brésiliennes” o Snr. Octávio E. 
de Jesus Mestre Martin, ao qual confere por e em nome da sociedade os 
seguintes poderes especiais: 1º Dividir, retalhar, vender no todo ou em 
lotes, ceder a qualquer entidade pública ou privada, eventualmente trans-
ferir, gratuitamente ou não, terrenos para a construção de estradas, pra-
ças, escolas, campos de jogos etc. ... celebrar todos os contratos e acordos, 
concordar com qualquer associação, proceder aos trabalhos de aperfeiçoa-
mento de equipamento, vender a qualquer entidade ou indivíduo, aceitar 
prazos de pagamento, receber e conceder todas as garantias e de uma ma-
neira geral fazer tudo quanto for necessário para garantir, no melhor inte-
resse da sociedade, a venda dos terrenos da Chácara São Pedro situada na 
Vila Rezende, município de Piracicaba, numa área máxima de cerca de 
287 há (hectares). O Snr. Octavio E. de Jesus Mestre Martin agindo nas 
condições previstas acima, terá, outrossim, poderes para substabelecer no 
todo ou em parte os poderes retro. 2 Vender individualmente ou em gru-
po a qualquer pessoa de sua escolha, as casas de moradia de formam de-
pendências da usina de Piracicaba e, para tal fim, determinar preço, acei-



54   |   MARILDA SOARES

tar prazos de pagamento, fixar garantias, receber, dar quitação intentar 
ações em juízo ou fora dele e, de uma maneira geral, fazer tudo quanto for 
necessário para assegurar, no melhor interesse da Sociedade, a venda de 
casas e alijamentos acima indicados. O Snr. Octavio E. de Jesus Mestre 
Martin, atuando nas condições previstas acima, terá, outrossim, poderes 
para substabelecer, no todo ou em parte, os poderes tro, digo, poderes 
retro. 3º Lotear, dividir, vender, no todo ou em parte, a qualquer pessoa as 
propriedades seguintes: 1/. uma propriedade de cerca de 20 hectares, si-
tuada em Piracicaba, Município de Piracicaba, que faz parte de um imóvel 
mais importante, inscrito no Registro de Imóveis da circunscrição de Pira-
cicaba sob Nº 2717, Livro 3F, folha 56. 2/. uma propriedade de cerca de 20 
hectares, situada em Vila Rafard, Comarca de Capivari – Fazenda Leopol-
dina e delimitada pela rua São Bernardo e o caminho que vai à Fazenda 
São Bernardo até o limite da Colonia Cascavel. 3/. uma propriedade de 
cerca de 20 hectares, situada em Porto-Feliz, no lugar chamado Vila Pro-
gresso, na estrada de Porto-Feliz e Capivari, –  e isso mediante os preços, 
taxas e condições que julgar úteis. Para os fins acima, outorgar poderes, 
assinar compromissos, escrituras públicas ou particulares, concordar com 
prazos, dar quitações contratar intermediários, executar obras e de uma 
maneira geral fazer o que for necessário para o bom cumprimento deste 
Mandato. O Snr. Octavio E. de Jesus Mestre Martin, agindo nas condições 
acima previstas, terá, outrossim, poderes para estabelecer os poderes retro 
no todo ou em parte. 4º – Passar escrituras definitivas relativas às vendas 
de lotes efetuadas no loteamento “Vila Pierre Allain” em Rafard, Estado 
de São Paulo. Para os fins acima, estipular cláusulas e condições, fixar pra-
zos, assinar escrituras, responder por evicção, na forma prescrita pela lei e 
de um modo geral fazer tudo quanto necessário fôr. O Senhor Octavio E. 
de Jesus Mestre Martin, agindo nas condições previstas acima, terá, ou-
trossim, poderes para substabelecer os poderes retro, no todo ou em parte. 
5º – Assinar, em nome da Sociedade, uma escritura de doação ou venda ao 
Senhor Plinio Borghesi, de dois terrenos e duas casas de moradia, situados 
em Rafard, Estado de São Paulo, Avenida São Bernardo Nº 16, e Avenida 
São Bernardo Nº 62, compreendidas na transcrição Nº 869 – Livro 3ª – es-
critura datada de 30/5/1899 – do registro de Imóveis de Capivari, Estado 
de São Paulo, podendo para isso efetuar doações, estipular cláusulas e 
condições, assinar escrituras, responder por evicção nas formas legais, e 
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de uma maneira geral, fazer o que fôr necessário para o bom e inteiro cum-
primento do presente Mandato. O Snr. Octavio de Jesus Mestre Martin, 
agindo nas condições acima previstas, estará, outrossim, autorizado a 
substabelecer os poderes retro, em todo ou em parte. – 6º – Vender no todo 
ou em parte a qualquer pessoa, física ou jurídica, as propriedades abaixo 
enumeradas e avaliadas: 1) Um terreno de cerca de 812 m2, situado em 
Piracicaba, Avenida Maria Maniero, entre esta avenida e a via férrea de 
nossa Sociedade. Valor avaliado: NCr$26.000,00. 2) Um terreno de cerca 
de 2.242 m2, situado em Piracicaba, à Avenida Maria Maniero, esquina da 
avenida João Nery. Valor avaliado: NCr$50.800,00. 3) Um terreno de apro-
ximadamente 980 m2, situado em Piracicaba, à Avenida Maria Maniero, 
entre a avenida Américo Brasiliense e avenida João Nery. Avaliado em: 
NCr$20.500,00. 4) Um terreno de aproximadamente 980 m2, situado em 
Piracicaba, à Avenida Dona Eliza, entre a avenida Américo Brasiliense e a 
avenida Dona Maria Eliza. Avaliado em: NCr, digo, avenida João Nery, 
Avaliado em: NCr$18.000,00. 5) Um terreno de aproximadamente 2.415 
m2, situado em Piracicaba, à Avenida Americo Brasiliense, entre a Aveni-
da Maria Maniero e a Avenida Dona Maria Eliza. Avaliado em: 
NCr$40.750,00. 6) Um terreno de aproximadamente 301 m2, situado em 
Piracicaba, à Avenida Dona Maria Eliza, entre a Avenida Americo Brasi-
liense e a Avenida Barão de Serra Negra. Avaliado em NCr$5.800,00. 7) 
Um terreno de aproximadamente 4.472 m2 situado em Piracicaba, à Aveni-
da Dona Francisca, esquina da Avenida Don João Bosco. Avaliado em: 
NCr$49.800,00. 8) Um terreno de aproximadamente 2.046 m2, situado em 
Piracicaba, à Avenida Dona Francisca, esquina Don João Bosco. Avaliado 
em: NCr$22.500,00. 9) Um terreno de aproximadamente 250 m2, situado 
em Piracicaba, à Avenida Barão de Serra Negra, esquina do futuro prolon-
gamento da Avenida Lourenço Ducatti. Avaliado em: NCr$2.300,00. 10) 
Um terreno de aproximadamente 9.800 m2, situado em Piracicaba, no lo-
teamento chamado Areão. Avaliado em: NCr$39.150,00. 11) Um terreno 
de aproximadamente 35.904 m2, situado em Piracicaba, entre a Avenida 1º 
de Agosto e a via férrea da Sorocabana. Avaliado em: NCr$310.400,00. 12) 
Um terreno de aproximadamente 2.875 m2, situado em Piracicaba, Cháca-
ra São Pedro, e de propriedade, por efeito de troca, do Senhor Dedini, 
tornando-se de propriedade da Société de Sucreries Brésiliennes no todo 
ou em parte. Avaliado em NCr$18.400,00. 13) Duas propriedades, chama-



56   |   MARILDA SOARES

das Giboinha e Carroceiro, fazendo um conjunto de 600 “alqueires paulis-
tas”, mais ou menos, ou seja 1.500 hectares, aproximadamente, e situadas 
no Município de Piracicaba, na estrada municipal em direção a Conchas, 
Laranjal Paulista, Botucatú. Avaliado em: NCr$625,00 p/alqueire, a vista. 
14) Um terreno de aproximadamente 13.700 m2, situado em Piracicaba no 
terreno chamado das Indústrias Anexas e confrontando com a nova estra-
da de Piracicaba-Limeira, com as propriedades da Escola Luiz de Queiroz 
e com a via férrea da Société de Sucreries Brésiliennes. Avaliado em 
NCr$63.800,00. 15) Um terreno de aproximadamente 245,63 hectares, cha-
mado chácara São Pedro, situado em Piracicaba no bairro de Vila Rezen-
de. Avaliado em NCr$6.877.640,00, e isso pelos preços, taxas e condições 
que julgar úteis, não podendo ditos preços em caso algum ser inferiores, 
para cada uma das propriedades enumeradas, às avaliações dadas por 
peritos, como constam acima. Para os fins acima, outorgar poderes, assi-
nar compromissos, escrituras públicas ou particulares, determinar prazos 
de pagamento, tomar tôdas as garantias, passar escrituras, dar quitações, 
proceder a tôdas as formalidades e de uma maneira geral fazer o necessá-
rio para o bom cumprimento dêste Mandato. O Senhor Octavio E. de Jesus 
Mestre Martin, agindo nas condições acima previstas, terá, outrossim, a 
faculdade de substabelecer os poderes retro, no todo ou em parte. 7º – Lo-
tear, dividir, vender no todo ou em parte, na base de um preço indicador 
médio de NCr$1,25 o m2, uma propriedade de aproximadamente 82.900 
m2 no Município de Piracicaba, distrito de Artemis e confrontando com a 
aglomeração do mesmo nome, com o Rio Piracicaba, o ribeirão Saveiro e a 
estrada Piracicaba – Águas de São Pedro. Para os fins acima, outorgar po-
deres, assinar compromissos, escrituras públicas ou particulares, determi-
nar prazos de pagamento, tomar tôdas as garantias, passar escrituras, dar 
quitações, proceder a quaisquer formalidades e de um modo geral fazer o 
que necessário fôr. O Senhor Octavio de Jesus Mestre Martin, agindo nas 
condições previstas acima terá, outrossim, a faculdade de substabelecer os 
poderes retro, no todo ou em parte. 8º – Vender, no todo ou em parte, a 
qualquer pessoa física ou jurídica, os andares quarto e quinto do edifício 
Itororó, situado à Avenida Rio Branco Nº 18, Freguezia de Santa Rita, no 
Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, Brasil, sendo cada um dos andares 
compostos de nove peças e correspondendo a uma das vinte e uma partes 
do terreno respectivo. A Société de Sucreries Bresiliennes é proprietária 
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dos referidos andares do edifício Itororó, segundo escritura de 17 de de-
zembro de 1943, inscrita no Livro Nº 878, folha 89 das notas do 5º ofício da 
cidade do Rio de janeiro, devidamente transcrita no Registro Geral de 
Imóveis, 4º ofício, sob o Nº 155 do Livro 3 AF; e isso aos preços, taxas e 
condições que julgar úteis, ditos preços não poderão ser inferiores a 
NCr$200.000. Para os efeitos acima, outorgar poderes, assinar compromis-
sos, escrituras públicas e particulares, determinar prazos de pagamento, 
tomar tôdas as garantias, passar quaisquer escrituras, das quitações, res-
ponder pelas evicções na forma da lei, transferir a posse e a propriedade, 
proceder a tôdas as formalidades e, de uma maneira geral, fazer o que fôr 
necessário para o bom cumprimento dêste Mandato. O Senhor Octavio de 
Jesus Mestre Martin, agindo nas condições previstas acima, terá, outros-
sim, a faculdade de substabelecer os poderes retro, no todo ou em parte. 
9º – Vender uma propriedade situada à Rua Honduras Nº 990 em São 
Paulo, Estado de São Paulo, da qual a Sociétés de Sucreries Brésiliennes é 
proprietária. Para os fins acima, outorgar poderes, assinar compromissos, 
escrituras públicas ou particulares, determinar prazos de pagamento, to-
mar tôdas as garantias, passar escrituras, dar quitações, proceder a todas 
as formalidades e de uma maneira geral fazer o que necessário fôr. O Se-
nhor Octavio de jesus Mestre Martin, agindo nas condições previstas aci-
ma, terá, outrossim, a faculdade de substabelecer os poderes retro no todo 
ou em parte. 10º – Permutar um terreno de propriedade da Société de Su-
creries Brésiliennes de 17.784, digo, de 17.748 m2, situado em “Vila Rezen-
de” em Piracicaba, compreendido na escritura de transcrição Nº 7.717 do 
cartório do registro de imóveis da primeira circunscrição imobiliária, com 
um terreno de propriedade da municipalidade de Piracicaba, de 22.445 
m2, situado em “Vila Rezende”, nos termos da lei municipal de Piracicaba 
Nº 1637 de 12 de dezembro de 1968, efetuando-se a citada permuta pelo 
valor de cada terreno de 30.000,00 de cruzeiros novos. Para os fins acima, 
outorgar poderes, assinar compromissos, escrituras públicas ou particula-
res, tomar tôdas as garantias, passar quaisquer escrituras, dar quitações, 
proceder a todas as formalidades e de uma maneira geral fazer o que ne-
cessário fôr. O Senhor Octavio de jesus Mestre Martin, agindo nas condi-
ções previstas acima terá, outrossim, a faculdade de substabelecer os po-
deres retro no todo ou em parte. – – Não tendo sido apresentada nenhuma 
outra questão à Diretoria e tendo-se esgotado a ordem do dia, encerrou-se 
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a sessão. Do que tudo acima foi lavrada a presente ata que foi assinada 
pelo Presidente e pelos diretores presentes. O Presidente – Por cópia au-
têntica conforme. Paris, 23 de abril de 1969. (Carimbado) O presidente 
Diretor Geral – (Assinado e datilografado) Yvon SEGALEN. – (Carimba-
do) “Visto para autenticação material da assinatura do Snr. Yvon SEGA-
LEN – 23 Abril 1969. Pelo Presidente da Câmara de Comércio e Indústria 
de Pari. (Assinado e carimbado) R. Bazile” (N.T. Havia um carimbo da 
Câmara de Comércio e Indústria de Paris e estavam datilografados os no-
mes dos diretores Mario BARBOZA-CARNEIRO e Hubert de Mahuet. No 
Verso estava reconhecida a firma do Snr. Bazile, da Câmara de Comércio 
de Paris, pelo Snr. Claude LEBRUN, pelo Ministro e por Delegação e ha-
via um carimbo do Ministério dos Negócios Estrangeiros da França. Se-
guem-se os seguintes reconhecimentos em português): “Reconheço ver-
dadeira a firma contra de Sr. Claude Lebrun, do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros da França. E, para constar onde convier, mandei passar o 
presente, que assinei e fiz selar com o Sêlo dêste Cosulado Geral. Para que 
este documento produza efeito no Brasil deve a minha assinatura ser, por 
seu turno, legalizada na Secretaria de Estado das Relações Exteriores ou 
nas Repartições Fiscais da República. Paris, 24 de abril de 1969 (Assinado 
e carimbado) Helio A. Scarabotolo, Cônsul Geral” – Estavam colados dois 
sêlos consulares do valor ouro de Cr$6, inutilizados com o carimbo do 
Consulado Geral do Brasil em Paris – – “Reconheço verdadeira a assinatu-
ra de Helio A. Scarabôtolo, Cônsul Geral do Brasil em Paris. – Delegacia 
Fiscal em S. Paulo, 30/4/1969. (Assinado e carimbado) Therezinha Braz, 
Substa do Assistente do Delegado Fiscal” (N.T. Estava afixado um carimbo 
da Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional em S. Paulo e estava reconhecida 
a firma de D. Therezinha Braz pelo 18º ofício de notas de São Paulo, em 30 
de abril de 1969, estando colada uma estampilha de 2 centavos inutilizada 
com o carimbo do Tabelião).

NOTA DO TRADUTOR – O documento a mim apresentado era uma 
cópia datilografada através de papel carbono de um documento que ocupa-
va oito folhas de papel tamanho carta. Tôdas as folhas estavam rubricadas e 
em tôdas elas havia o carimbo do Consulado Geral do Brasil em Paris.

NADA MAIS continha o documento por mim traduzido em dez-10 
vias a pedido da parte interessada. O referido é verdade e dou fé. São 
Paulo, 2 de maio de 1969.
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(Abaixo a Assinatura do Tradutor e, abaixo: “Emls. NCr$230,00 (10 
vias t.u.”)

(Abaixo: Carimbo: “P.M.S.P – Inscrição Definitiva 811.010-7 – OLGA 
PRAULT DE MENEZES DORIA – Av. Sto. Amaro, 4281 – B.L.M. – Apto. 11”)

Imagens de documentos constantes na Pasta 9.A.2.13. Imóveis – Sítio 
Frasnelli. Caixa nº 62.

Ofício do Gerente de Culturas da Fazenda São José endereçado ao Dr. 
M.E. Burgard, referente a jazida de pedra calcárea. 14 de junho de 1968. 

Capa da Escritura de promessa de cessão e transferência de direitos à 
concessão de lavra de calcário dolomítico. 3 de setembro de 1971. 

Figura 14. Serviços Agrícolas de Piracicaba. Ofício a M. E. Burgard. 
14 de junho de 1968. Caixa nº 62.
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Figura 15. Capa da Escritura de promessa de cessão e transferência de direitos à concessão 
de lavra de calcário dolomítico. 3 de setembro de 1971. Caixa nº 62.
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Transcrição [sic] de documento constante na Pasta 9.A.2.14. Imóveis – 
Ramal de Ártemis. Conteúdo: (E) Transcrição de Certidão de Escritura de 
venda e cessão, de 12 de junho de 1886. 5 de novembro de 1956.

1º Tabelionato de Notas. – rua Roberto Simonsen nº 25 – Telef. 33-3413.

Tabelião Dr. João Neves Neto.

CERTIDÃO

CERTIFICA, a pedido verbal de pessoa interessada que, revendo os li-
vros de notas existentes no arquivo de seu cartório, em um deles, no de nº 
96, ás folhas cincoenta e cinco (%%), encontrou a escritura do teor seguinte:

“ESCRIPTURA DE VENDA E CESSÃO que faz a Cia. Engenho Cen-
tral de Piracicaba e Companhia Ituana (Estrada de Ferro) como abaixo 
se declara.

SAIBAM quantos este público instrumento de escriptura de venda e 
cessão virem que no Anno de Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo 
de mil oitocentos e oitenta e seis, aos doze de Junho nesta Imperial Cida-
de de São Paulo, em meo Cartorio perante mim Tabelião compareceram 
partes entre si justas e contractadas, a saber:

Como outorgante vendedora e cedente a COMPANHIA ENGENHO 
CENTRAL DE PIRACICABA, representada pelo seo Director-Prezidente, 
o Doutor João Baptista da Rocha Conceição, rezidente na cidade de Piraci-
caba; e como outorgada compradora é cessionaria a COMPANHIA ITUA-
NA (Estrada de Ferro) o Doutor Raphael Aguiar Paes de Barros, rezidente 
nesta Capital, ambos estes reprezentantes reconhecidos pelos proprios de 
mim e das testeminhas abaixo nomeadas e assignadas, do que dou fé.

E, perante as testemunhas, pelo referido Doutor João Baptista da Ro-
cha Conceição, me foi dito e declarado, que authorizado pela Companhia 
Engenho Central de Piracicaba, de que é Director Prezidente, dendê pela 
prezente escriptura á Companhia Ituana (Estrada de Ferro), a linha ferrea 
do Canal Porto, a começar do ponto de interceção desta com a do Ramal do 
Paraiso, seiscentos metros, antes da ponte do Corumbatahy, tanto a parte 
em que já estão assentados os trilhos como a parte ainda por construir; e 
bem assim cede e transfere à mesma Companhia Engenho Central, todos 
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os estudos, direitos e pevilegios que a dita Companhia Engenho Central 
de Piracicaba tem sobre a mesma linha; tudo debaixo das condições que 
abaixo vão mencionadas – venda e cessão, estas que, estão arbitradas, por 
mutuo acordo entre as partes contractantes, no valor total de setenta con-
tos de réis (70:000$000), sendo de trinta e cinco contos de réis a venda da 
parte da linha já construída e de trinta e cinco contos de réis, a cessão dos 
estudos, direitos e previlegios acima referidos; o qual total de setenta con-
tos de réis, fica sendo considerado como correspondente s vantagens que 
por este contracto tem de gosar a outorgante vendedora cedente.

Disse mais que as condições desta venda e cessão são as seguintes:
Segunda: – Fica mais a vendedora cedente authorizada a construir as 

chaves que forem necessárias ao seo serviço. Estas chaves deverão ser pa-
rafusadas quando não prestem serviço e vigiadas por guarda, a custa do 
Engenho, quando em serviço.

Terceira: – Os empregados e trens do Engenho Central quando em 
tranzito pela linha Ituana ficão sujeitos aos regulamentos desta Compa-
nhia e as ordens de seos chefes de estações.

Quarta: – A Cia. Ituana concluirá o trecho que falta da linha ao Canal 
Porto dentro de um anno (salvo caso de força maior) a contar desta data.

Quinta: – Fica livre a Cia. Ituana o direito de declarar rescindido o pre-
zente contracto em qualquer tempo, passando ao Engenho Central, sem 
indemnisação alguma todas as bemfeitorias que houver feito na linha, ora 
cedida e desaparecendo todas as obrigações deste contracto.

Sexta: – Qualquer dúvida que se levante entre as duas Companhias na 
execução do prezente contracto, será decidida por dois arbitros nomeados 
pelas mesmas Companhia e em cazo de empate por um terceiro nomeado 
pelo Doutor Juiz de Direito da Comarca de Piracicaba. E sendo tudo ouvido 
pelo Doutor Raphael Aguiar paes de Barros, Prezidente da Directoria da 
Companhia Ituana, por elle foi dito que authorizado igualmente pela mes-
ma conforme consta das actas de sua Assembleia geral, confirmando tudo 
que acima foi dito e declarado pela outorgante vendedora e cedente e por 
estar tudo de acordo com o ajuste feito, acceitava esta escriptura nos termos 
nella declarados com todas as clausulas nella estipuladas, obrigando-se a 
outorgada compradora e cessionaria a cumpri-las, como neste contracto se 
declara e me aprezentou a respectiva distribuição alem do reconhecimento 
do teôr seguinte: “Souza. Nº 264 – Exercicio de 1885 a 1886 – Rs. 2.100$000. – 
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A fls. 67 do Lº Caixa fica debitado o actual Collector pela quantia de 
2:100$000, recebida da Companhia Ituana de Estrada de Ferro, imposto 
de 6% sobre a quantia de 35:000$000, preço porque a Companhia Enge-
nho Central de Piracicaba, lhe cede a Linha Ferrea do Canal Porto, valor 
da parte construida. Collectoria de Rendas Geraes de Piracicaba, em 7 de 
Junho de 1886. – O Collector, Antonio Morato de Carvalho. – O Escrivão 
Antonio Gomes de Escobar. “Assim dissera e me pedirão que lhes lavras-
se esta escriptura, a qual sendo lida ás partes contractantes na prezença 
das testemunhas e por estar em tudo conforme ao que havião ajustado e 
acordado, e acceitarão e assignarão com as testemunhas Capitão Benedic-
to d’Azevedo Marques e Vicente Cicero dos Santos, reconhecidos de mim 
Tabellião, do que dou fé. – Eu, Francisco Branco Ribeiro de Andrade, ta-
belião, escrevente juramentado a escrevi. – Eu, Elias d’Oliveira Machado, 
tabelião que subscrevi. – (a.s.) Dr. João Baptista da Rocha Conceição. – Ra-
fael Aguiar Paes de Barros. – Benedicto d’Azdº marques. – Vicente Cicero 
dos Santos. – (Colados e devidamente inutilizados selos federais no valor 
total de 35$000)”. “E R A, o que se continha e declarava em dita Escrip-
tura, da qual aqui bem e fielmente fiz extrair a presente Certidão, que vai 
em tudo igual e conforme o seu original, o que de tudo dá fé. – São Paulo, 
cinco (5) de Novembro de mil novecentos e concoenta e seis (1956). – Eu, 
a) João Neves neto, Tabelião, a conferi, subscrevi e assino. – 1º Tabelião.

Pagou Cr$262,70, em 7-11-1956.
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Imagem de documento constante na constante na Pasta 9.A.2.14. Imó-
veis – Ramal de Ártemis. Cópia da Planta Nº 527. 06 de setembro de 1968. 
Caixa Nº 62.

Figura 16. Cópia da Planta Nº 527. 06 de setembro de 1968.

Transcrição [sic] de documento constante na Pasta 9.A.2.16. Imóveis. 
Escr. Quitação – João B. de Campos – Piracicaba.  Conteúdo: Escritura de 
quitação que dá o Cap. João Balduino de Campos a Societé Anonyme da 
Cia Sucrerie de Piracicaba. 8 de janeiro de 1902.

Escriptura de quitação que dá o cap. João Balduino de Campos a Socie-
té Anonyme da Cia Sucrerie de Piacicaba.

Saibam quantos esta publica escriptura virem que no anno do Nasci-
mento do Nosso Senhor Jesus Christo, de mil novecentos e dous aos oito 
dias do mez de Janeiro, nesta cidade de Piracicaba, em meu cartorio, com-
pareceram pastes justas e acordes, sendo de um lado como outorgante o 
Capitão João Balduino de Campos – proprietario, e de outro como outor-
gado a Societé Anonyme da Cia Sucrerie de Piracicaba, com séde em Paris 
– neste acto representada pelo cidadão – Gustavo Morais Barros – que 
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exhibiu instrumento de procuração feito de proprio punho do Director 
Geral Doutor Henry Durocher, o qual vai registrado na linha numero seis 
de registro de procuração deste cartorio, onde fica archivada, reconheci-
dos do mesmo Tabellião e das testemunhas adiante nominadas e no fim 
assignadas, do que dou fe: - Alega perante as testemunhas pelo outorgan-
te Capn João Balduino de Campos foi dito que sendo – digo – de Campos – 
que reside neste municipio foi dito que havia recebido da Societé Anony-
me da Cia Sucrerie de Piracicaba – a quantia de quatro contos duzentos e 
concoenta e tres mil trezentos e vinte reis – 4.253$320, por saldo de capital 
e juros da segunda prestação da divida contrahida pela mesma a favor 
da Dona Carolina Maria da Conceição – e Joaquim Antonio Rodrigues 
em escriptura de compra e vendas, quita nestas botas em Dezenove de 
Dezembro de mil e novecentos e por estes transmitida a ele outorgante e 
reitera tambem nestas notas em Sete de Outubro do anno passado – dava, 
como dá á mesma outorgada, plena, geral e irrevogavel quitação. Pela 
outorgada Societé Anonyme da Cia Sucrerie de Piracicaba, representada 
como ficou dito, foi declarado que aceitava a presente escriptura em todos 
os seus termos, a qual passei por ser pedido distribuindo-se hoje e apre-
sentado o sello federal de seiscentos reis correspondente aos fiscos em 
estampilhas que vão adiante colladas e devidamente inutilizadas – Lida 
as partes perante as testemunhas – Francisco José da Silva Junior e João 
Theodoro Huffenbaecher acharam conforme, aceitaram e assignaram . 
Eu, Manuel [...] de Alvarenga Salles – ajudante habilitado escrevi. – Juve-
nal Aranha – tabellião [...] João Balduino de Campos – Gustavo de Morais 
Barros – Francisco José da Silva Junior – João Theodoro Huffenbaecher. 
Sellos com seiscentos reis – em duas estampilhas federaes – devidamente 
inutilisadas. [...] no mesmo dia.

Eu, Juvenal Aranha, Tabellião a conferi, subscrevo e assigno em publi-
co e razo.

[assinaturas]
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Figura 17. Escritura de quitação que dá o Cap. João Balduino de Campos a 
Societé Anonyme da Cia Sucrerie de Piracicaba. 8 de janeiro de 1902. Caixa nº 62.
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Figura 18. Escritura de quitação que dá o  
Cap. João Balduino de Campos a Societé Anonyme da Cia Sucrerie de 

Piracicaba [continuação]. 8 de janeiro de 1902. Caixa nº 62.

Transcrição [sic] de documento datilografado constante na Pasta 
9.A.2.19. Imóveis. Fazenda Pinhal – João T. Filho e Outros – Piracicaba. 
Conteúdo: Certificado de transação imobiliária da “Fazenda do Pinhal” 
datada de 6 de janeiro de 1892 e Escritura de 30 de maio de 1891 ratificada 
em 22 de dezembro de 1891 (João Tobias Filho, D. Domectila Tobias de 
Aguiar e Adelina Tobias de Aguiar). 28 de novembro de 1928. 

Carlos Dias Correa, Official do Registo Geral e de Hypothecas, com 
seus anexos desta comarca de Piracicaba.

CERTIFICO, a pedido de pessoa interessada, que revendo em meu 
cartorio o livro 3 B de Transcripção dos imóveis, dele, a folhas vinte e nove 
(29), consta o registro do teor seguinte: Nº DE ORDEM: 5.342. DATA: 1892, 
6 de Janeiro. FREGUESIA DO IMMOVEL: Piracicaba. DENOMINAÇÃO 
OU RUA DO IMMOVEL: Pinhal. CONFRONTAÇÕES E CARACTERIS-
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TICOS DO IMMOVEL: Partes de terras na fazenda Pinhal em condominio 
com o adquirente, as quaes  os transmittentes adquiriram por doação feita 
pelos seus paes Dr. João Tobias de Aguiar e Castro e sua mulher dona 
Anna Barros de Aguiar em 6 de Maio do corrente anno, sendo que essas 
partes estão assim descriminadas e confrontadas: Parte do transmitente 
João Tobias Filho: – com a area de 242 hectares ou 100 alqueires e confron-
ta com a parte de D- Domectila Tobias de Aguiar, com terras de seus paes 
e com terras do adquirente. Parte da transmitente D. Domectila Tobias de 
Aguiar: – Contem a area de 242 hectares ou 100 alqueires e confina com a 
parte da transmitente D. Adelaide Tobias de Aguiar, com terras de seus 
paes, com a parte do primeiro transmitente, com terras do adquirente, 
com as de João Barbosa Ferraz e comas de João da Rocha Campos. Parte 
da transmitente D. Adelaide, digo, D. Adelina Tobias de Aguiar: – Contem 
a area de 242 hectares ou 100 alqueires e confina pelo rumo do Algodoal 
com José da Rocha Camargo, João Penteado, Bento Penteado, Benedicto 
Franco do Nascimento, José Domingues Pinto Bicudo, seus paes, com a 
parte da segunda transmitente, com João da Rocha Campos e Joaquim 
Antonio. NOME E DOMICILIO DO ADQUIRENTE: Dr. Sylvio Azambuja 
de Oliva maya – Piracicaba. NOME E DOMICILIO DO TRNSMITTENTE: 
João Tobias Filho, D. Domectila Tobias de Aguiar e D. Adelina Tobias de 
Aguiar – S. Paulo. TITULO: Compra. FORMA DO TITULO, TABELIÃO 
QUE O FEZ: Escriptura de venda de 30 de Maio de 1891, e escriptura de 
ractificação de 22 de Dezembro do mesmo anno, lavradas pelo terceiro 
tabelião de S. Paulo Dr. A.A.Dias Baptista. VALOR DO CONTRACTO: 
21:000$000. CONDIÇÕES DO CONTRACTO: Nenhuma. AVERBAÇÕES: 
Não consta. O sub oficial, Antonio do Amaral França. O Official, Francis-
co França. Nada mais e dou fé. Piracicaba, 28 de Novembro de 1928. Eu 
Carlos Dias Correa, Official do Registo, subscrevo e assigno [assinatura]

Piracicaba, 28 de Novembro de 1928 [manuscrito, selo e carimbo]
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Transcrição [sic] de documento constante na Pasta 9.A.2.21. Imóveis. 
Parcelamento agrícola. Bairro Corumbatahy – José Casagrande e outros 
– Piracicaba. Conteúdo: (A) Escritura de Parceria agrícola, tendo como 
outorgantes João de Cillo e Nicola de Cillo & Irmãos e como outorgados 
parceiros José Casagrande e Ricardo Gobbo. 7 de maio de 1924.

ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE PIRACICABA

Livro do Notas N. 47 aux.
Folhas 163 a 164 v.
Primeiro traslado
Escritura de Parceria Agricola

Teôr

Saibam quantos esta virem, que no anno do nascimento de Nosso Se-
nhor Jesus Christo de mil novecentos e vinte e quatro, aos sete dias do 
mez de Maio, nesta cidade de Piracicaba, em meu cartorio, perante mim 
tabelião compareceram partes entre si justas e contractadas, sendo como 
outorgantes João de Cillo, funcionário publico, e Nicola de Cillo & Irmãos, 
lavradores neste municipio, neste acto representados pelo socio Antonio 
de Cillo, e como outorgados parceiros José Casagrande e Ricardo Gobbo, 
lavradores, domiciliados neste municipio, os presentes reconhecidos como 
os proprios de que trato por mim tabelião e pelas testemunhas que vai 
adeante nomeadas e no fim assignadas, do que dou fé. Perante as quaes, 
pelos outorgantes me foi dito que são senhores e legitimos possuidores de 
uma propriedade agricola situada no bairro do Corumbatahy, frequezia 
de Villa Resende deste municipio e comarca com vinte alqueires de terras 
mais ou menos, duas casas de tijolos e uma de sapé, pomar, pastos, cer-
cas, bambual e outras bemfeitorias o qual pela presente escriptura o dão 
em parceria ais segundos, nas seguintes condições a que se obrigam os 
segundos; a) entregar a propriedade em fins de julho do anno de mil no-
vecentos e vinte seis, salvo si ainda não estiverem colhidas as plantações 
do anno; b) zelar das bemfeitorias, pomar, pastos, cercas e bambual, não 
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permittindo entrada de animaies nas plantações e pomar; c) cortar unica-
mente os bambus que forem precisos para o gasto do sitio, assim como 
vender as fructas que sobrarem do gasto das partes, repartindo o produto 
entre eles outorgantes e outorgados; d) cultivarem no minimo dez alquei-
res por anno, entre feijão, milho, arroz, algodão e melancia, sendo estas 
plantações tres partes aos outorgados e uma parte a elles outorgantes que 
ficam com o direito de fiscalizarem as colheitas e consequente partilha; e) 
outras plantações e as que forem feitas no terreno de pomar, pertencerão 
exclusivamente aos outorgados que ficam com a obrigação de tratarem 
convenientemente do mar; f) por ocasião da venda dos cereais plantados 
no sitio, ficam os outorgantes com preferencia na compra, em igualdade 
de condições, assim como si os outorgantes  continuarem com o sitio em 
parceria, tambem darão preferencia aos outorgados com a mesma igual-
dade; g) a primeira matança de formigueiros encontrados no sitio, serão 
por conta dos outorgantes e as demais por conta dos outorgados; h) os ou-
torgados poderão ocupar as casas e demais bemfeitorias, conservando no 
pasto unicamente os animaes de suas propriedades, e afinal entregando 
tudo no estado em que receberam; j) o praso da presente parceria é o de 
dois anos, terminando em fins de julho de 1926, e no ultimo anno após as 
respectivas colheitas, caso queiram os outorgantes poderão ir ocupando 
esses terrenos; h) a parte que não cumprir o presente contracto responde-
rá a outra por perdas e damnos, sendo que os outorgados entram hoje na 
posse da propriedade. Então pelos outorgados José Casagrande e Ricardo 
Gobbo foi dito perante as mesmas testemunhas que aceitam esta escriptu-
ra em todos os sus termos, relações e dizeres, por assim haverem contrac-
tados com os outorgantes. De como assim o disseram dou fé me pediram 
e lhes lavrei esta a mim hoje distribuida e lida perante as testemunhas José 
Antonio da Cruz e Nathanael dos Santos, acharam conforme, outorgaram 
e assignaram com ellas, sendo que de tudo dou fé. Eu Segisfredo Paulino 
de Almeida, ajudante habilitado, a escrevi. Eu, Fernando Lopes Rodri-
gues, tabelião a subscrevi. (aa) João de Cillo – Nicola de Cillo & Irmãos 
– José Casagrande – Ricardo Gobbo – José Antonio da Cruz – Nathanael 
dos Santos. Traslado em seguida. Eu Fernando Lopes Rodrigues, tabelião, 
conferi, subscrevo e assigno em publico e raso.

Em test [ilegível] verdade
Fernando Lopes Rodrigues
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Figura 19. Escritura de Parceria agrícola, tendo como outorgantes João de Cillo e 
Nicola de Cillo & Irmãos e como outorgados parceiros José Casagrande e 

Ricardo Gobbo. 7 de maio de 1924. Caixa nº 62.



72   |   MARILDA SOARES

 

Figuras 20 e 21. Escritura de Parceria agrícola, tendo como outorgantes João de Cillo e 
Nicola de Cillo & Irmãos e como outorgados parceiros José Casagrande e  

Ricardo Gobbo [continuação]. 7 de maio de 1924. Caixa nº 62.
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Transcrição [sic] de documento constante na Pasta 9.A.2.22. Imóveis. 
Dívida e Hipoteca – Craiz e Martins – Piracicaba. Escritura de reconhe-
cimento de dívida e hypotheca. Outorgantes: Domingos de Cillo e sua 
mulher. Outorgados: Craiz e Martins [documento manuscrito datado de 
24 de maio de 1904].

Primeiro traslado de escriptura de reconhecimento de divida 
e hypotheca.

Saibam quantos esta escriptura virem que no Anno do Nascimento de 
Nosso Senhor Jesus Christo, de mil novecentos e quatro, aos vinte e qua-
tro de Maio, nesta Cidade de São Paulo, em meu cartorio, perante mim ta-
belião, compareceram partes entre si justas e contractadas, a saber: como 
outorgantes devedores Domingos de Cillo e sua mulher D. Julia Righi 
de Cillo, proprietarios, domiciliados em Piracicaba, e como outorgados 
credores Craig e Martins, industriaes, estabelecidos e domiciliados nesta 
Capital, representados pelo socio Julio Martins; todos meus conhecidos 
e das duas testemunhas adiante nominadas e assignadas, do que dou fé; 
perante as quaes pelos outorgantes foi dito que, sendo devedores aos ou-
torgados Craig e Martins, da quantia de oito contos de reis (8:000$000), 
que dos mesmos receberam por emprestimo, em moeda corrente deste 
paiz, pela presente escriptura reconhecendo e confessando esse debito, 
obrigão-se a pagal-o aos outorgados seus credores, nesta Cidade, no pra-
so de dous anos, a contar desta data, com o juro desde já até effectivo e 
real embolso, na rasão de um por cento ao mez, pagavel  mensalmente 
e na falta será acrescentado ao capital para vencer o mesmo juro, além 
de ser a divida desde logo considerada vencida convindo aos credores 
que, no caso de terem estes de usar de meios judiciaes ou administrativos 
para haverem o seu pagamento, eles devedores obrigam-se a lhes pagar 
mais a multa de vinte por cento, sobre o capital ora devido, com prejuízo 
das custas a que forem condenados; que, para garantia di referido capital, 
juros, multa e mais onus desta contracto; eles devedores fazem aos seus 
credores especial hypotheca dos seguintes bens que possuem livres e de-
sembaraçados de quaesquer  onus e hypothecas, mesmo legaes, situados 
no bairro do Bom Retiro. Freguezia de Santa Ephigenia desta Cidade e 
Comarca, a saber: quatro predios unidos sitos a rua Silva Pinto, antiga 
rua Nothmam, sob numeros dez e quatorze, esquina da Rua Itaboca, antia 
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Rua Italia, sob numeros setenta e quatro e setenta e seis, todos construi-
dos em um terreno que mede dezenove e meio metros de frente na Rua 
Silva Pinto, por trinta e um metros e concoenta centimetros pela rua Ita-
boca, confinando por um lado com Angelo de tal e por outro com D. Anna 
Francisca de Almeida; que estes bens foram havidos por compras feitas a 
José Mingoleli e sua mulher e a Manfredo Meyer e sua mulher, conforme 
escripturas lavradas nas notas do terceiro tabelião desta Capital, a 27 de 
Julho de 1890 e 9 de Abril de 1896 que, finalmente, emquanto vigorar este 
contracto, eles devedores obrigam-se a traser os bens ora hypothecados, 
seguros contra incêndio  em bôa Companhia, em valor não inferior a de-
bito reconhecido por esta escriptura, sob pena do vencimento do mesmo. 
Pelos outorgados foi dito que acceitavam esta escriptura nos termos em 
que se acha. Assim o disseram, do que doi fé, e me pediram esta escrip-
tura a mim distribuida, a qual lhes sendo lida em presença das testemu-
nhas acharam conforme, outorgaram, acceitaram e assingnaram com as 
mesmas testemunhas que são: José Joaquim da Veiga Junior e Francisco 
Eugenio do Amaral, conhecidos de mim tabelião. Para esta escriptura oito 
mil e oitocentos reis (8$800) de sello federal. Eu, Marcionillo Dario Trigo, 
ajudante juramentado, a escrevi. Di a emenda retro “Righi”. Eu, Claro 
Liberato de Macedo, Tabellião, a subscrevi. Domenico Decillo. Julia Righi 
Decillo. – Craig e Martins. José Joaquim da Veiga Junior. Francisco Euge-
nio do Amaral. Está o sello mencionado no valor de oito mil e oitocentos 
reis, devidamente inutilizado. Trasladada na data retro. Eu, Claro Libera-
to de Macedo, Tabellião a subscrevi, conferi e assignei em publico e raso.

[assinaturas e protocolo] 
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Figura 22. Capa da Escritura de reconhecimento de dívida e hypotheca. 
Outorgantes: Domingos de Cillo e sua mulher. 

Outorgados: Craiz e Martins. 24 de maio de 1904. Caixa nº 62. 
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Figura 23. Escritura de reconhecimento de dívida e hypotheca. 
Outorgantes: Domingos de Cillo e sua mulher. Outorgados: Craiz e Martins. 

24 de maio de 1904. Caixa nº 62. 
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Figuras 24 e 25. Escritura de reconhecimento de dívida e hypotheca. 
Outorgantes: Domingos de Cillo e sua mulher. 

Outorgados: Craiz e Martins [continuação]. 24 de maio de 1904. Caixa nº 62.
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Figuras 26 e 27. Escritura de reconhecimento de dívida e hypotheca. 
Outorgantes: Domingos de Cillo e sua mulher. 

Outorgados: Craiz e Martins [continuação]. 24 de maio de 1904. Caixa nº 62. 

Transcrição [sic] de documento constante na Pasta 9.A.2.29. (G) Imó-
veis. Fazenda Leopoldina – Amaral Pinto de Castro e Cia., Piracicaba [do-
cumentos manuscritos diversos datados de 20 de abril de 1895 a 18 de 
março de 1899]. 

Livro de Notas n. 65
Folhas 37 v. a 38 v.
Primeiro traslado

2º Tabellionato da Cidade de Piracicaba
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Escritura de venda que faz D. Anna da Silveira Galvão de um terreno e 
chave, neste municipio a Amaral Pinto Castro & Companhia e outros pela 
quantia de Rs. 450$000

Teôr

Saibam quantos virem esta publica escriptura de venda, que no anno 
de Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil oito centos e noventa 
e cinco, aos vinte dias do mez de Abril, nesta cidade de Piracicaba, Estado 
de São Paulo, em meu cartorio, compareceram partes entre si justas e con-
tractadas, sendo de um lado como outorgante vendedora Dona Anna da 
Silveira Galvão, maior, propriectaria, domiciliada nesta cidade, e de outro 
lado como outorgados como compradores  Amaral Pinto, Castro & Com-
panhia, lavradores, neste acto representados pelo socio gerente da mesma 
firma Doutor Antonio Ribeiro de Castro Sobrinho, residente na Comarca 
de Capivary deste Estado, Benedicto Rodrigues Ferreira, Benjamim Chis-
tofolete, Manoel Fernandes Junior e Arthur Manoel Pinto de Carvalho, to-
dos lavradores, domiciliado neste municipio, reconhecidos pelos proprios 
de que tracto, por mim Tabellião e pelas testemunhas adiante nomeadas e 
no fim assignadas, de que dou fé, perante as quaes pela outorgante vende-
dora me foi dito que é senhora e possuidora de uma chave da linha Ituana, 
em terras de sua propriedade, sitas no logar denominado = Agua Branca = 
deste municipio, propriedade esta que achando-se livre e desembaraçada 
de quaesquer onus ou hypothecas, pela presente vende aos compradores, 
junctamente com mais o terreno preciso para o alongamento da chave de 
que actualmente pode comportar pela quantia e preço de quatro centros 
e cincoenta mil reis (450$000), em moeda corrente que recebeu e da quita-
ção aos compradores, aos quaes transfere toda a posse, jus e dominio em 
dito terreno e chave acima descripto e promette haver sempre por bôa, 
firme e valiosa a presente venda. Pelos outorgados compradores foi dito 
perante as mesmas testemunhas, que aceitavam a presente escriptura de 
venda nos termos expostos. Neste acto pelos ditos compradores  foi dito 
que o terreno e chave ora comprados ficam pertencendo-lhes pelo modo 
seguinte: aos compradores Amaral, Pinto, Castro & Companhia a metade 
dos referidos bens e a outra metade em partes iguaes, aos compradores 



80   |   MARILDA SOARES

Benedicto Rodrigues Ferreira, Benjamim Christofolete, Manoel Fernandes 
Junior e Arthur Manoel Pinto de Carvalho, declarando estes que, pela pre-
sente escriptura ficão a mesma chave e terreno, somente a cargo exclusivo 
dos compradores – Amaral Pinto, Castro & Companhia, e sem a interven-
ção d’aquelles. Por todos os contractantes me foi dito que acceitaram a 
presente escriptura, em todos os seus termos, que lavrei por me ter sido 
requerida, distribuida hoje e por me ter sito apresentado o conhecimento 
do teor seguinte: = Numero 40 – Exercicio de 1895. – Imposto de Trans-
missão Inter Vivos. – Reis 29$700. – A folha 63 do Livro Caixa, fica debi-
tado o actual bollector pela quantia de vinte e nove mil e sete centos reis, 
recebido de Amaral Pinto, Castro & Companhia e outros, seis por cento e 
o adicional de 450$000 reis, preço por que compraram de Dona Anna Sil-
veira Galvão, um terreno neste municipio. Ao 2º Tabellião Mattos Junior. 
– Collectoria de Rendas do Estado, Piracicaba, em 20 de Abril de 1985. O 
Collector Doutor Torquato da Silva Leitão. – O Escrivão G. Huffen Baec-
ker. – Lida esta as partes, em presença das testemunhas – José Perches Ju-
nior e Arthur de Mattos, acceitaram e assignaram com ellas, sendo a rogo 
do outorgado comprador Benedicto Rodrigues Ferreira, Pilade Marsili e 
a rodo do outorgado Arthur Manoel Pinto de Carvalho, João Baptista de 
Camargo, por eles não saberem escrever, de que tudo dou fé. Eu, Joaquim 
Antonio de Mattos Junior, Tabellião a escrevi e ressalvo a entrelinha retro 
que diz: = aos compradores: =. Anna da Silveira Galvão, Antonio Ribeiro 
de Castro Sobrinho, Benjamim Christofolete, Manoel Fernandes Junior, 
Pilade Marsili, João Baptista de Camargo, José Perches Junior, Arthur de 
Mattos. Trasladada do proprio livro ao qual me reporto e dou fé, no mes-
mo dia de sua data ao principio declarada. Eu, Joaquim Antonio de Mat-
tos Junior Tabellião, o subscrevi e assigno em publico e razo.

Eu testemunho J. A. M. J. de verdade
Joaquim Antonio de Mattos Junior
Conferido. Piracicaba, 20 de Abril de 1895.
O Tabellião J. A. de Mattos Junior
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Figura 28. Escritura de venda que faz D. Anna da Silveira Galvão de um terreno e 
chave a Amaral Pinto Castro & Companhia e outros. 20 de abril de 1895. Caixa nº 62.
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Figuras 29 e 30. Escritura de venda que faz D. Anna da Silveira Galvão de um terreno e 
chave a Amaral Pinto Castro & Companhia e outros [continuação] e Recibo anexo. 

20 de abril de 1895. Caixa nº 62.
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Transcrição [sic] de documento constante na Pasta 9.A.2.31. Imóveis. 
Fazenda Santa Rosa – Paulo de Moraes Barros – Piracicaba. (B) Escritura: 
Novação da dívida hipotecária, 5 de dezembro de 1900. 12 de dezembro 
de 1900.

[Capa: Escrituras. Novação de divida hipotecária 5-12-1900. Quitação 
31-12-1900. Outorgante – Dr. Paulo Moraes Barros. Outorgado – S.A. Su-
crerie de Piracicaba.

Juvenal Aranha, primeiro Tabellião Interino do Publico Judicial e No-
tas desta Cidade Comarca de Piracicaba etc.

Certifico a pedido verbal de pessoa interessada que vindo em meu 
cartorio no livro de notas numero cento e concoenta e dois – no numero 
de folhas tres a quatro – encontrei a Escriptura de teor seguinte: - Com-
promisso de novação de divida hyphotecaria que tem a Société Anony-
me da Cia Sucrerie de Piracicaba com o doutor Paulo de Moraes Barros 
e José Gabriel Bueno de Mattos. Saibam quantos esta publica escriptura 
virem que no anno do Nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de 
mil e novecentos aos cinco dias do mez de Dezembro, nesta cidade de 
Piracicaba que em cartorio do Tabellião que esta subscreve comparece-
ram partes entre si justas e contractadas de um lado, como outorgantes 
credores hypothecarios, Doutor Paulo de Moraes Barros e José Gabriel 
Bueno de Mattos, medico e lavrador, domiciliados nesta cidade, e de ou-
tro lado, como outorgado devedor, a Société Anonyme da Cia Sucrerie 
de Piracicaba, com séde qual na cidade de Paris, e com estabelecimen-
to de um Engenho Central nesta cidade, neste acto representada pelo 
Doutor Henry Durocher, industrial, de Piracicaba, em Villa Raffard, no 
municipio de Capivary, conforme procuração registrada em cartorio no 
Segundo Tabellião desta comarca, no livro numero quatro de folhas vin-
te e tres verso – onde esta archivada, todos reconhecidos pelos próprios 
com tabelião e das testemunhas adiante nominadas e no fim assignadas, 
do que o mesmo Tabellião da fé. Alego perante as testemunhas pelos 
outorgantes Doutor Paulo de Moraes Barros e José Gabriel Bueno de 
Mattos foi dito que tendo vendido a fazenda, denominada Santa Roza 
a outorgada, por escriptura lavrada nas notas do Segundo Tabellião em 
data de trinta de Dezembro de mil oitocentos e noventa e nove, por 



84   |   MARILDA SOARES

essa escriptura constitui-se a outorgada devedora dos outorgantes, com 
garantia hypothecaria de mesmo imóvel transferido, da importancia de 
trezentos contos de reis 300.000$000, em juros de oito por cento ao anno, 
venciveis, com contas que trinta e um de Julho deste anno – os quaes 
já foram pagos no vencimento – já tendo sido dada quitação desse pa-
gamento, e o restante, duzentos contos de reis e mais os juros estipu-
lados – vencíveis em trinta e um de Dezembro do mesmo anno; por 
esta escriptura modificam a taxa de juros e o prazo do pagamento pela 
forma seguinte: - em trinta e um de Dezembro do corrente anno ficará 
vencida a importancia de oitenta e cinco contos de reis 85.000$000, que 
sera expressamente destinada ao pagamento ou parte do capital e juros 
que tem em divida o outorgante José Gabriel Bueno de Mattos, sendo 
a parte restante dessa prestação paga por contas ao outorgante Doutor 
Paulo de Moraes barros e ficando todo o resto da divida, capital e juros, 
para se vencer em trinta e um de Dezembro de mil novecentos e um, 
vencendo mais desde o dia primeiro de fevereiro desse anno de mil no-
vecentos e um a taxa de juros a razão de doze por cento ao anno; que a 
outorgada devedora tida com direito de antecipar pagamento,, uma vez 
que estejam decorridos os primeiros sete mezes do anno de mil nove-
centos e um, devem avisar com antecedencia de quinze dias, pelo me-
nos, qualquer pagamento por antecipação que pretenda fazer ficando 
mantida em todos os outros pontos da escriptura lavrada por ocasião da 
venda da fazenda Santa Roza em trinta de Dezembro de mil oitocentos 
e noventa e nove, nas notas do Segundo Tabellião desta cidade. Pela 
outorgada devedora, a Société Anonume de la Sucrerie de Piracicaba, 
por seu diretor gerente e procurador, Doutor Henry Durocher, foi dito 
que aceitava a presente escriptura em todo o seu teor a qual passei por 
ser pedida e distribuida hoje. E lidas ás partes em presença das testemu-
nhas João Theodoro Huffenbaecher e Antonio de Oliveira Gois, acharam 
conforme, aceitaram e assignaram – Eu Manoel [...] de Alvarenga Salles, 
escrevente habilitado, escrevi – Eu, Manoel Aranha, Tabellião interino, 
bubscrevi e dou fé. Doutor Paulo de Moraes Barros. – José Gabriel Bue-
no de Mattos. – Henry Durocher – João Theodoro Huffenbaecher. – An-
tonio de Oliveira Gois. – Nada mais consta de dita escriptura, do que 
dou fé. – Piracicaba, em 12 de Dezembro de 1900. – Eu Juvenal Aranha, 
tabelião interino a conferi, subscrevo e assigno.
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O Tabn.
[assinatura]

Piracicaba, 12 de Dezembro de 1900
[selos e assinatura]

Figura 31. Escritura de Novação de dívida hipotecária, 5 de dezembro de 1900.  
12 de dezembro de 1900. Caixa Nº 62.
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Figuras 32 e 33. Escritura de Novação de dívida hipotecária,  
5 de dezembro de 1900 [continuação]. 12 de dezembro de 1900. Caixa Nº 62.
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Transcrição [sic] de documento constante na Pasta 9.A.2.31. Imóveis. 
Fazenda Santa Rosa – Paulo de Moraes Barros – Piracicaba. (B) Escritura: 
Quitação, 31 de dezembro de 1900. Outorgante: Sr. Paulo Moraes Barros; 
Outorgado: S. A. Sucrerie de Piracicaba. 

[Timbre: José da Silva. 1º Tabellião. Largo da Matriz. Piracicaba. Livro 
de Notas N. 152. Fls. 24/25. 1º Traslado. ESTADOS UNIDOS DO BRASIL. 
Estado de São Paulo. Cidade de Piracicaba].

Escriptura de quitação que dão o Doutor Paulo de Moraes Barros e 
José Gabriel Bueno de Mattos a Société Anonyme da Cia Sucrerie de Pira-
cicaba de 85.000$.

Saibam quantos esta publica escriptura de quitação virem que no 
anno de Nascimento do Nosso Senhor Jesus Christo de mil novecentos, 
aos trinta e um dias do mez de Dezembro, nesta cidade de Piracicaba Es-
tado de São Paulo, em meu cartório compareceram como outorgantes o 
Doutor Paulo de Moraes Barros e José Gabriel Bueno de Mattos, medico 
e lavrador, residentes nesta cidade, reconhecidos pelos proprios  de que 
trato, por mim tabelião e pelas testemunhas presentes adiante nominadas 
e assignadas, do que dou fé. E logo perante as mesmas testemunhas pelas 
informantes acima referidas me foi dito que tendo recebido da Société 
Anonyme da Cia Sucrerie de Piracicaba, com estabelecimento de um en-
genho central nesta cidade, a quantia de oitenta e cinco contos de reis 
correspondente a prestação de capital e juros ou ainda com hypotheca, de 
trinta de Dezembro do anno proximo passado e escritura de novação de 
divida e hypotheca, de cinco deste mez, está nestas notas e aquella nas no-
tas do Segundo Tabellião desta cidade, prestação essa que se vence hoje – 
dão a mesma [...] a Société Anonyme da Cia Sucrerie de Piracicaba plena e 
qual quitação  dessa prestação de oitenta e cinco contos de reis, que, como 
já disseram, receberam em moeda corrente. Eu, Tabellião, aceito pela de-
clara a presente escriptura de quitação. Tanto quanto passo e devo com 
razão do meu cargo, a qual passei por ser requerida e distribuida nesta 
data e me ser presente o sello de vinte e dois mil reis – correspondente aos 
fiscos, em caráter estampilhas federais, que vão no fim colladas e devida-
mente inutilisadas. Lida esta aos outorgantes perante as testemunhas An-
tonio de Oliveira Gois – e João Theodoro Huffenbaecher, e acharam con-
forme, aceitaram e assignaram, com ellas. – Eu, Manoel Arantes, Tabellião 
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interino, escrevi – Doutor Paulo de Moraes Barros. José Gabriel Bueno de 
Mattos. Antonio de Oliveira Gois. João Theodoro Huffenbaecher. Devida-
mente declaro. Trasladada no mesmo dia. Eu Juvenal Aranha, Tabellião 
interino a conferi, subscrevo e assigno em publico e razo. 

[assinatura] 
[na parte superior da folha: Piracicaba 1 abril de 1900, selo e assinatura]

Transcrição de Declaração anexa.

Rs. 5:166$600

Declaro que a Societé Anonyme de Cia Sucrerie de Piracicaba é deve-
dora aos Snrs. Dr. Paulo de Moraes Barros e José Gabriel Bueno de Mattos 
da quantia supra – de cinco contos de reis, sendo dois terços ao primeiro e 
um ao segundo, cuja quantia lhes será paga em 31 de Dezembro de 1900, 
em beneficiado, pelo preço que então vigorar no mercado de Santos.

Fiz passar este documentos que dato e assigno.

Piracicaba 30 de abr. 1899.
[assinatura]

N 1 – Rs 6600
Pagam seis mil seiscentos reis de sello.
Collectoria Federal de Piracicaba,
4 de janeiro de 1900.
O Collector [assinatura]
[assinatura]  [assinatura]

Declaro que a escriptura deste título será paga no momento em dinhei-
ro de moeda corrente do paiz, e em folha será pago mais o juro de 12% 

ao anno.
Piracicaba 5 de Dezembro de 1900

[assinatura]
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Figura 34. Escritura de Quitação, 31 de dezembro de 1900. Outorgante: Sr. Paulo Moraes 
Barros; Outorgado: S. A. Sucrerie de Piracicaba. Caixa Nº 62.
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Figura 35. Escritura de Quitação, 31 de dezembro de 1900. Outorgante: Sr. Paulo Moraes 
Barros; Outorgado: S. A. Sucrerie de Piracicaba [continuação]. Caixa Nº 62.

Transcrição [sic] de documento constante na Pasta 9.A.2.32. Imóveis. 
Fazenda Santa Lidya – Societé Civ. Prets Etat S.P. – Piracicaba. Conteúdo: 
(A) Escritura de confissão de dívida e hipoteca, tendo como outorgante a 
S.A. Sucrerie de Piracicaba e outorgada a Societé Civile de Prêts aos Sucre-
ries de l’Etat de S. Paulo. 23 de janeiro de 1903.

[Capa: Escritura de confissão de dívida e hypotheca. Outorgante – S. 
A. Sucrerie de Piracicaba. Outorgado – Societé Civile de Prêts de l’Etat de 
S. Paulo. 23-1-1903].

Lº 688 f 13. Escriptura de confissão de divida e hypotheca que 
fazem como outorgante a Societe Anonyme Sucrerie de Piracicaba e 
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como outorgado a Societe Civile de prets aux Sucreries de l’Etat de 
Saint Paul. 

Saibão quantos esta virem, que no anno de Nascimento de Nosso Se-
nhor Jesus Christo de 1903 aos 23 de mez de Janeiro, nesta Cidade do 
Rio de Janº. em meu cartorio, perante mim Tabm comparecerão como 
outorgantes a Societe Anonyme Sucrerie de Piracicaba, com sede em Pa-
ris, Capital da França, representada por seu procurador Theodoro Duvi-
vier, pelos poderes da procuração registrada neste cartorio no livro 162 fs 
89 e como outorgada a Societe Civile de prets aux Sucreries de l’Etat de 
Saint Paul, também com sede em Paris, representada por seu procurador 
Arlindo de Moraes Goulart, pelos poderes da procuração registrada no 
mesmo livro folhas 89, os ditos representantes reconhecidos das testemu-
nhas adiante nomeadas e assignadas e de mim Tabellião, do que dou fé, 
bem como de me haver sido distribuida esta escriptura pelo bilhete que 
fica archivado. E perante as mesmas testemunhas pela outorgante foi dito 
que tendo recebido por emprestimo  da outorgada a quantia de duzentos 
e concoenta mil francos para as misteres de seu objecto social pelo pre-
sente instrumento e na melhor forma de direito obrigava-se, como forma 
de direito, como obrigava-se, a pagar a sobredita quantia á outorgada no 
praso máximo de sete anos, a contar de 27 de Novembro de 1902, raso 
da duração da sociedade outorgada, e mais s juros annuaes de seis por 
cento a contar da mesma data e bem assim a parte proporcional que a 
mesma outorgante couber nas despesas de incorporação, de manutenção, 
de dissolução e liquidação da sociedade outorgada, incluidos os impostos 
e qualquer outros gastos embora aqui não previstos, conforme a clausula 
cinco, segundo numero dous dos Estatutos da outorgada, ficando enten-
dido que dentro do referido praso de sete anos deve estar a outorgada 
reembolsada e paga do capital mutuado, juros, despesas e gastos supra 
mencionados. E em garantia do reembolso e pagamento a que se obriga, 
dá a outorgante em hypotheca os seguintes bens: o Engenho Central de 
Piracicaba, situado na Cidade do mesmo nome do Estado de S. Paulo e 
destinado a fabricação do assucar, aguardente e alcool, com todos os seus 
machinismos, acessórios, dependencias e terrenos em que se achão situa-
das na extensão de quatro ou cinco alqueires e material fixo e rodante 
da Estrada de ferro, pertencente aquele estabelecimento e tudo o mais 
que adquirio da Companhia Niagara Paulista, em liquidação por escritu-



92   |   MARILDA SOARES

ra de 29 de Abril de 1899 passada nas notas do Tabm  Claro Liberato de 
Macedo, de São Paulo, assim como todos os aumentos, melhoramentos e 
bemfeitorias acrescidos desde aquela data e as seguintes terras: a saber: 
quinhentos alqueires que pertencerão ao Barão e Baroneza de Rezende, 
sendo cento e vinte alqueires nas proximidades da Cidade de Piracicaba 
situada ao lado direito da linha ferrea da Comanhia União Sorocabana e 
Ituana que d’aquella cidade vai para o posto de João Alfredo e trezentos 
e oitenta alqueires que são cortados pela mesma linha ferrea, terras essas 
que fizerão parte das fazendas São Pedro, São Luiz e Santa Lydia. Mais 
uma pequena parte de terras que se achão situadas entre o canal d’agua e 
a actual estrada de rodagem que dá comunicação ao Engenho; quarenta 
alqueires situados no logar denominado Guarinhem, hoje Santa Cruz e 
que confrontão com as propriedades de José Madazio, de Dr. João Con-
ceição, de Rufino José Ribeiro, de Augusto Kanebley, da Viuva de Firmino 
Gomes, de Justo Peligrini e com o Ribeirão; noventa alqueires de terras 
anexas a Santa Lydua, compondo o sitio denominado Lageado, conhecido 
por sitio do Gilberto; duzentos e quarenta alqueires situados no logar de-
nominado Cayapia e que confinão pelo lado de cima com a propriedade 
de João Pires, pelos fundos com a dos Gonçalos, de Salvador Machado e 
de Luiz Negri, pelo lado debaixo com as do finado Costa Olympia. Bens 
estes que estão livres e desembaraçados de quaisquer onus hypothecarios 
e mais os remanescentes da hypotheca constituida a favor do Dr. Paulo de 
Moraes Barros, sobre a fazenda denominada Santa Rosa, situada nas pro-
ximidades do Engenho e ao mesmo Dr. e a José Gabriel Bueno de Mattos 
comprada pela mutuaria em 30 de Dezembro de 1899, mas que ainda não 
está inteiramente paga, ficando compreendidas na hypotheca o preço que, 
no caso de sinistro por devido pelo segurado á outorgante como segurada 
dos bens hypothecados assim como a indenisação em virtude de desapro-
priação de qualquer dos ditos bens por necessidade ou utilidade publica, 
nos termos da legislação brasileira vigente. A mututaria dá esses bens em 
garantia do emprestimo de francos duzentos e concoenta mil que recebem 
da mutuante e pagamento de juros e despezas como fica dito, com a ex-
pressa ressalva porem, de que se reserva o direito de contrahir com tercei-
ros novo emprestimo com garantia desses mesmos bens até a importancia 
de duzentos e cincoenta contos de reis, ficando os prestadores de fundos 
aqui provados para todos os efeitos precaticios á mutuante Societe Civiles 
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ainda que seja posterior á desta, a sua inscripção no Registro das hypo-
thecas. O sello respectivo foi pago pela verba exarada em guia expedida 
por este cartorio, a qual é do theor seguinte: Nº 11, Reis 225$500. Pagou 
225$500 de sello. Recebedoria da Capital Federal 22 de Janeiro de 1903. 
O Fiel do Thesoureiro – Costa Pereira. O Escrivão Pinto da Silva. E pela 
outorgada foi dito que aceitava esta escriptura como nella se contem e 
declarado que tudo dou fé, assim coo de me haverem pedido a outorgan-
te e outorgada, partes justas e contratadas desta escriptura, que lavrasse 
esta nestas notas, e lhes sendo lidas as testemunhas Felisberto Barbosa da 
Silva e Leonardo Ferreira Pinheiro assignão todos. Eu Thomaz Fernandes 
Barbosa, ajudante a escrevi. Eu Evaristo Valle de Barros, Tabellião que 
subscrevi. T. Duvivier. Arlindo de Moraes Goulart. F. Barbosa da Silva. L. 
F. Pinheiro. Trasladado na mesma data. Eu Evaristo Valle Barbosa Tabel-
lião que escrevi e assignei procuração. 

Evaristo Valle Barbosa
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Figura 36. Escritura de confissão de dívida e hipoteca, tendo como outorgante a  
S.A. Sucrerie de Piracicaba e outorgada a Societé Civile de Prêts aos Sucreries de l’Etat 

de S. Paulo. 23 de janeiro de 1903. Caixa nº 62.
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Figuras 37 e 38. Escritura de confissão de dívida e hipoteca, tendo como outorgante a 
S.A. Sucrerie de Piracicaba e outorgada a Societé Civile de Prêts aos Sucreries de l’Etat 

de S. Paulo [continuação]. 23 de janeiro de 1903. Caixa nº 62.
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Figuras 39 e 40. Escritura de confissão de dívida e hipoteca, tendo como outorgante a 
S.A. Sucrerie de Piracicaba e outorgada a Societé Civile de Prêts aos Sucreries de l’Etat 

de S. Paulo [continuação]. 23 de janeiro de 1903. Caixa nº 62.
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A Caixa nº 138 guarda documentos referentes a 196 trabalhadores da 
Refinadora Paulista S. A., Usina Tamoio, pertencente ao complexo em-
presarial. Tratam-se de “Registros de Empregados” que apresentam da-
dos de identificação: Número de Origem no Departamento  Estadual do 
Trabalho, Número de Matrícula com o Empregador, fotografia [quando 
disponível], Nome, Filiação, Idade, Data de Nascimento, Filiação, Natu-
ralidade, Estado Civil, Compleição Física, Altura, Cabelos, Barba, Bigode, 
Cor da Pele, Olhos, Defeitos Físicos e Cicatrizes, Instrução, Religião, Pro-
cedência, Ocupação Habitual, além de dados identificando se se tratava 
de trabalhador estrangeiro, existência de dependentes beneficiários, data 
de admissão, horário de trabalho semanal, Seção de trabalho, horário de 
trabalho, salário e periodicidade da remuneração, residência, etc., confor-
me prescritos para os registros da época. Os Registros a partir de 1972 não 
contém informações sobre as características físicas. As fichas, se organiza-
das alfabeticamente das letras M a S, contendo nomes de Marilena Gon-
zaga de Sá até Santo Armando Vicola. As datas de admissão abrangem o 
período de 23 de junho de 1919 a 23 de setembro de 1974.

A título de exemplo, são sistematizados alguns dos dados identifica-
dos referentes ao gênero e à característica “Cor da Pele”.

Década

Cor da Pele

Total
Homens Mulheres

Branca Preta Parda Morena Branca Preta Parda Morena

1910 1 - - - - - - - 1

1920 - - - - - - - - -

1930 3 - 1 - - - - - 4

1940 43 9 8 4 - - - - 64

1950 36 8 14 4 3 1 - - 66

1960 36 5 10 6 9 1 2 - 69

1970 6 2 1 - 1 - - - 10

Sub- 
-total 92 24 34 14 13 2 2 - 181

1970* 13 2 15

Total 177 19 196
 
* Fichas com registros de cor da pele identificada.
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Figura 41. Registros de Empregados. Nome: Marilena Gonzaga de Sá;  
Data de nascimento: 25 de dezembro de 1946. Ocupação: Serviços Gerais Lavoura. 

Data de extração da ficha: 15 de junho de 1965. Caixa Nº 138.

Figura 42. Registros de Empregados. Nome: Ruth Paula Ferreira; 
Data de nascimento: 22 de janeiro de 1956. Ocupação: Serviços de Lavoura. 

Data de extração da ficha: 13 de setembro de 1968. Caixa Nº 138.
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Figura 43. Registros de Empregados. Nome: Mario Girotto; 
Data de nascimento: 8 de setembro de 1903. Ocupação: Operador Mecânico; Chauffeur. 

Data de admissão no serviço: 23 de junho de 1919. Caixa Nº 138.

Figura 44. Registros de Empregados. Nome: Aristides Rodrigues dos Santos; 
Data de nascimento: 3 de agosto de 1955. Ocupação: Safrista. 

Data de Admissão: 23 de setembro de 1974. Caixa Nº 138.
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A Caixa nº 323 preserva documentos referentes à Igreja do Monte Ale-
gre, como Permissões para Celebrar Missa Campal na Refinaria Paulis-
ta por ocasião da inauguração do Hospital para os Operários, datada de 
14 de dezembro de 1942; para realização de atos religiosos na Capela de 
Monte Alegre por um ano, datada de 31 de dezembro de 1950; para Pro-
cissão com imagens de Nossa Senhora Aparecida, datada de 9 de outubro 
de 1959; correspondências e inventários, dentre outros documentos. Das 
Permissões constam:

11 de setembro de 1941 – Realizar Missa Campal.
29 de janeiro de 1942 – Licença, até 31 de janeiro de 1943, 

para que na Capela existente possa o Reverendo Pároco cele-
brar o Santo Sacrifício da Missa, ouvir confissões, administrar 
Comunhão e fazer batizados.

25 de agosto de 1942 – Celebrar o Santo Sacrifício da Missa 
na porta da Capela (parte externa) da Refinadora Paulista.

14 de dezembro de 1942 – Celebrar Missa Campal na Refi-
nadora Paulista por ocasião da inauguração do Hospital para 
os Operários da Refinadora.

25 de março de 1943 - Celebrar o Santo Sacrifício da Missa 
em frente à Capela da Usina de Monte Alegre.

25 de janeiro de 1944 – Provisão, até 31 de janeiro de 1945, 
para que na Capela existente possa o Reverendo Pároco cele-
brar o Santo Sacrifício da Missa, ouvir confissões, administrar 
a Sagrada Comunhão e fazer batizados.

2 de janeiro de 1945 – Permissão, por um ano, para que a 
Capela de São Pedro da Usina Monte Alegre seja provida do 
necessário para os atos religiosos.

30 de janeiro de 1945 – Provisão, até 31 de janeiro de 1946, 
para que na Capela existente possa o Reverendo Pároco cele-
brar o Santo Sacrifício da Missa, ouvir confissões, administrar 
a Sagrada Comunhão e fazer batizar.

31 de dezembro de 1946 – Permissão, por um ano, para que 
a Capela de São Pedro de Monte Alegre seja provida do neces-
sário para os atos religiosos.
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31 de dezembro de 1947 – Permissão, por um ano, para que 
a Capela de São Pedro de Monte Alegre seja provida do neces-
sário para os atos religiosos.

2 de janeiro de 1949 – Permissão, por um ano, para que a 
Capela de São Pedro de Monte Alegre seja provida do neces-
sário para os atos religiosos.

28 de maio de 1949 – Licença para realizar procissão com 
imagens em Monte Alegre, no encerramento do mês de maio.

28 de junho de 1949 – Licença para realizar procissão com 
imagens na Fazenda Monte Alegre.

29 de dezembro de 1949 – Permissão, por um ano, para que 
a Capela de São Pedro de Monte Alegre seja provida do neces-
sário para os atos religiosos.

26 de junho de 1950 – Licença para realizar procissão com 
imagens na Fazenda Monte Alegre.

31 de dezembro de 1950 – Permissão, por um ano, para que 
a Capela de São Pedro de Monte Alegre seja provida do neces-
sário para os atos religiosos.

26 de junho de 1951 – Licença para realizar procissão com 
imagens aos 29 de junho de 1951.



102   |   MARILDA SOARES

Figura 45. Cúria Diocesana de Campinas. Provisão de 11 de setembro de 1941. Caixa nº 323.
Figura 46. Cúria Diocesana de Campinas. Provisão de 29 de janeiro de 1942. Caixa nº 323.
Figura 47. Cúria Diocesana de Campinas. Provisão de 25 de agosto de 1942. Caixa nº 323.

Figura 48. Cúria Diocesana de Campinas. Provisão de 14 de dezembro de 1942. Caixa nº 323.



ACERVO DO MONTE ALEGRE   |   103

Figura 49. Cúria Diocesana de Campinas. Provisão de 25 de março de 1943. Caixa nº 323.
Figura 50. Anexo à Provisão de 25 de agosto de 1942. Caixa nº 323.

Figura 51. Cúria Diocesana de Campinas. Provisão de 25 de janeiro de 1944. Caixa nº 323.
Figura 52. Cúria Diocesana de Campinas. Provisão de 30 de janeiro 1945. Caixa nº 323.



104   |   MARILDA SOARES

Figura 53. Cúria Diocesana de Piracicaba. Provisão de 31 de dezembro de 1946. Caixa nº 323.
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Figura 54. Cúria Diocesana de Piracicaba. Provisão de 31 de dezembro de 1947. Caixa nº 323.
Figura 55. Cúria Diocesana de Piracicaba. Provisão de 2 de janeiro 1949. Caixa nº 323.

Figura 56. Cúria Diocesana de Piracicaba. Provisão de 28 de maio de 1948. Caixa nº 323.
Figura 57. Cúria Diocesana de Piraicaba. Provisão de 28 de junho de 1949. Caixa nº 323.
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Figura 58. Cúria Diocesana de Piraicaba. Provisão de 29 de dezembro de 1949. Caixa nº 323.
Figura 59. Cúria Diocesana de Piracicaba. Provisão de 31 de dezembro de 1950. Caixa nº 323.
Figura 60. Cúria Diocesana de Piracicaba. Provisão de 26 de junho de 1951. Caixa nº 323.
Figura 61. Cúria Diocesana de Piracicaba. Provisão de 1 de janeiro de 1952. Caixa nº 323.
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Figura 62. Cúria Diocesana de Piracicaba. Provisão de 1 de janeiro de 1953. Caixa nº 323.
Figura 63. Cúria Diocesana de Piracicaba. Provisão de 25 de junho de 1953. Caixa nº 323.

Figura 64. Cúria Diocesana de Piracicaba. Capa de abaixo-assinado. 8 de outubro de 1959. 
Caixa nº 323.

Figura 65. Cúria Diocesana de Piracicaba. Provisão de 9 de outubro de 1959. Caixa nº 323.
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Transcrição de documentos e imagens de excertos de documentos da 
Caixa nº 323.

Decreto de criação da Capelania Curada da Usina Monte Alegre, 16 de 
julho de 1954. [Documento datilografado; numeração manuscrita: 109.002]

DECRETO DE CREAÇAO DA CAPELANIA CURADA DA USINA 
MONTE ALEGRE

Aos que este Nosso Decreto virem, saudação, paz e benção no Senhor.
Fazemos saber que havendo Nós deliberado crear uma capelania cúra-

da na Usina de Monte Alegre, desta cidade de Piracicaba, em razão do 
crescimento da população e da grande extensão territorial, da sorte que 
sem grade incomodo não podem os fieis da referida Usina frequentar á 
respectiva igreja Matriz, para receber os Sacramentos e assistir aos ofí-
cios Divinos, depois de ouvir o parecer do Nosso Conselho Consultivo, 
usando da Nossa Jurisdição Ordinaria e de conformidade com o “Direito 
Canonico” principalmente tendo em vista os cânones 1426 e 1427. Have-
mos por bem desmembrar da paróquia do Bom Jesus, todo o território 
pertencente á Usina Monte Alegre, e erigir uma Capelania Cúrada, criada 
pelo presente Decreto de conformidade com o canon. 1426, ficando nela 
compreendidas todas as Fazendas pertencentes á Usina Monte Alegre.  

Limitada, assim, a Capelania Cúrada da Usina Monte Alegre, subme-
tendo á jurisdição e cuidado espiritual do Cura que para ela for nomeado 
e dos que canonicamente lhe sucederem no cargo, os habitantes daquele 
território, aos quais Mandamos que tanto para reverendíssimo cura, como 
para a Capelania, contribuam religiosamente com os emolumentos, obla-
ções e benesses que respectivamente lhes sejam dividos, por estatutos, leis 
e costumes da Diocese. Outrossim Ordenamos que funcione o novo cúra e 
os seus legítimos sucessores na igreja de São Pedro, a qual por isto gozará 
de todos os privilégios e insígnias que em direito lhe couberem. Pela que 
Concedemos á dita igreja pleno direito e faculdades para ter o Sacrario 
em que se conserva o Santissimo Sacrameto com o necessario ornado e 
decência, com a lâmpada acêsa de dia e de noite, bem como a faculdade 
para ai estabelecer o Batistério e a Pia Batismal, e possa ter os livros de 
Tombo e os de Batismo, Casamentos e Obitos, abertos rubricados e encer-
rados em Nossa Cúria Diocesana, os quais na forma do Direito deverão 
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ser em duplicata, afim de um deles ser conservado no Arquivo da Cúria, 
depois de completos, ainda lhes concedemos todas as demais honras, in-
sígnias e distinções de Capelania Cúrada. Portanto damos por erigida e 
constituida, em Nossa Diocese, a nova Capelania da Usina Monte Alegre, 
a qual terá por padroeiro e titular São Pedro, cuja festa se há-de celebrar 
anualmente com pompa e religioso esplendor.

Mandamos que este Nosso Decreto seja lido em um domingo ou em 
dia santificado á estação da missa na igreja da nova Capelania, bem como 
na igreja matriz do Bom Jesus, do que se passará certidão adiante para a 
todo tempo constar. Seja este integralmente registrado no livro de Criação 
de paróquias de Nossa Cúria Diocesana, e também nos livros do Tombo 
da paróquia do Bom Jesus e da nova Capelania Curada da Usina Mon-
te Alegre.

Dado e passado em Nossa Cúria Diocesana de Piracicaba, sob Nosso 
sinal e sêlo de Nossas armas aos 16 de Julho de 1954.

Festa de Nossa Senhora do Carmo.
E eu, a) Pe. Luiz Gonzaga Juliani Chanceler interino do Bispado 

a subscrevi.

a). Dom Ernesto de Paula
Bispo Diocesano
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Figuras 66. Decreto de criação da Capelania Curada da Usina Monte Alegre. 
16 de julho de1954. Caixa nº 323.
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Figura 67. Decreto de criação da Capelania Curada da Usina Monte Alegre 
[continuação]. 16 de julho de1954. Caixa nº 323.
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Correspondência de Dom Ernesto de Paula ao Sr. Com. Lino Morganti 
[Documento datilografado; numeração manuscrita: 109.002, transcrita sic].

Piracicaba, 27 de Novembro de 1953

Ilmo. Sr. 
Com. Lino Morganti

Com as minhas cordiais saudações, tenho a grande satisfação de acu-
sar recebida sua atenciosa carta de 25 p.p. acompanhada do cheque n. 
708841, Serie C-S, do Banco do Brasil S/A, local, no valor de Cr$ 10.510,10 
(Dez mil quinhentos e dez cruzeiros e dez centavos) valor da Nota Fiscal 
n. 1 da Grandiosa Fábrica de Celulose e Papel, gentil e bondosa oferta 
da Refinadora Paulista S/A, Seção Usina Monte Alegre, ao humilde bis-
po diocesano.

Agradecendo sinceramente comovido a bondade da oferta e a suma 
gentileza para comigo, quero reiterar ao prezado amigo os votos fervoro-
sos a Deus Nosso Senhor, porque o Gigantesco empreendimento, surgido 
da extraordinária capacidade do Com. Lino Morganti, progrida vertigi-
nosamente, para honra da nossa terra, e lhe proporcione toda serie de 
consolações e venturas.

Com a renovação dos meus melhores agradecimentos, peço a Deus a 
benção prodigamente seus ingentes trabalhos e em particular sua distin-
ta família.

Sou o humilde e agradecido servo em Jesus Cristo

Assinatura: Dom Ernesto de Paula
Subscrito: Bispo Diocesano
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Figura 68. Ofício do Bispo Diocesano Dom Ernesto de Paula ao  
Comendador Lino Morganti. Provisão de 27 de novembro de 1953. Caixa nº 323.
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Pedido de compra em papel timbrado da Refinadora Paulista S A, com 
nome de Virginia P. da Gama – Zeladora da Igreja, datado de 29 de agosto 
de 1959, acompanhado por Correspondência de Nene para Isolina, refe-
rentes a compra de materiais para manutenção dos ornamentos.

Pedido
Pedido para Igreja S. Pedro
Ao Sr. Raman R. Vidal D.D. Gerente da Usina queira entregar os arti-

gos abaixo discriminados para uso da Igreja S. Pedro – Usina Monte Ale-
gre

18 palmas de flores brancas para os altares da Igreja S. Pedro
Escritório, 29 de agosto de 1959
Virginia P. da Gama
Zeladora da Igreja

Figura 69. Pedido de compra de ornamentos para a Capela de São Pedro. 
29 de agosto de 1959. Caixa nº 323.
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Transcrição [sic] de Correspondência manuscrita anexa ao Pedido 
de Compra.

Isolina

Bom dia.
Conforme prometi mando te o orçamento mais ou menos dos serviços 

a fazer para a Igreja de S. Pedro, do Monte Alegre.
A bandeira o Papa é só lavar e arranjar alguma cousa.
A Congregação já preciso desmanchar e fazer o novo emblema em 

mais ou menos 300,00.
O estandarte da Pia União precisa fazer de novo, as franjas estão pretas 

o setim muito descorado e a estampa que é pintada muito estragada; levei 
ao pintor e não póde reformar; estampa da Imaculada não encontrei aqui, 
vou ver se encontro em Campinas ou S. Paulo. O pintor não está aqui ago-
ra, só vem na S. Santa.

O estandarte feito de novo com as franjas que te mostrei fica mais ou 
menos com o serviço do pintor com tudo fino menos as franjas doira-
das que não existe em 3.500,00, apesar que não falei com o pintor sobre 
o preço.

O estandarte do Apostolado sendo para fazer novo fica em menos por-
que aqui tem uma estampa muito bonita grossa e duravel, portanto fica 
em 2.500,00 e sendo reforma fica em menos porque troco a estampa grega  
franja etc e mando nas duas hypoteses reformar os paus dos estandartes 
que estão estragados.

As palmas de flores de pano as maiores ficam em 100,00 cada são 10 
grandes e 8 menores sendo as menores 80,00 cada. Fiz de tudo o orçamen-
to de fazenda boa.

Saudades da amiga

Nene
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Figura 70. Correspondência manuscrita solicitando compra ou reforma 
de ornamentos para a Capela de São Pedro. Anexo à nota de compra de 

29 de agosto de 1959. Caixa nº 323.
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Figuras 71 e 72. Correspondência manuscrita solicitando compra ou reforma 
de ornamentos para a Capela de São Pedro. Anexa à nota de comrpa de 

29 de agosto de 1959 [continuação]. Caixa nº 323.
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Documentação da Igreja, da qual extraímos a pasta do Processo Nú-
mero 000183/2000, requerido pelo Espólio Alfredo Volpi contra a Imobi-
liária Monte Alegre.

Excelentíssimo Senhor Doutro Juiz de Direito da 1 Vara Cível da Co-
marca de Piracicaba–SP

Processo Número 000183/2000 relativo ao processo requerido pelo Es-
pólio Alfredo Volpi contra a Imobiliária Monte Alegre.

Atuando no mercado de arte há mais de 25 anos, fui designado como 
assistente técnico pela Imobiliária Monte Alegre Ltda para responder aos 
quesitos relacionados ao caso da ação acima mencionada, como segue:

QUESITOS
P. Solicita-se aos senhores Peritos esclarecerem se as sucessivas altera-

ções e incorporações societárias mencionadas nos itens 1, 2, 3 e 4 da con-
testação ocorridas entre empresas do mesmo grupo e mesmos acionistas 
ou sócios podem ser consideradas como “VENDAS”.

Em caso afirmativo, esclarecerem se tais incorporações tinham 
como objetivo a alienação de obra de arte, uma vez que nas áreas incor-
poradas encontravam-se diversas benfeitorias entre as quais a Capela 
São Pedro.

R. O quesito, por tratar-se de indagação que demanda pesquisa técni-
ca, análise de documentação contábil etc., não relacionados ao mercado 
de arte, fui obrigado a recorrer aos conhecimentos do técnico contábil João 
Rezende de Oliveira, CRC 1/SP045770/-4, especialista no assunto, cujo 
parecer técnico segue em anexo.

P. Solicita-se aos senhores Peritos informarem se os afrescos existentes 
na Capela São Pedro são de autoria do pintor Alfredo Volpi.

R. Posso afirmar que os afrescos da Capela São Pedro são de autoria 
de Alfredo Volpi. Não por algum estio que pudesse justificar sua autoria, 
mas sim por conhecimentos de fatos históricos.

Na época da execução da pintura da Capela (1937-1938), Volpi já ha-
via participado em 1911 de seu primeiro trabalho profissional como pin-
tor decorador, executando em 1918 uma obra de decoração do Hospital 
Militar do Ipiranga, auxiliado pelo pintor Orlando Tarquinio. Em 1935 
conhece Francisco Rebolo e a partir do ano seguinte começa a frequentar 
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o famoso atelier no Edifício Santa Helena onde conhece outros artistas 
como Aldorigo Marchetti e Mario Zanine, colaboradores na pintura da Ca-
pela São Pedro.

Na verdade, Volpi foi indicado para a decoração da capela pelo seu 
também amigo e artista Zorline que era frequentador da casa do então 
proprietário da fazenda, Sr. Pedro Morganti. Portanto, além de fatos his-
tóricos há uma placa pintada indicando “Decorada por Alfredo Volpi”.

Afirmo que qualquer um dos artistas mencionados acima, bem como 
artistas do Grupo Santa Helena, poderiam ter executado tal obra, já que 
como mencionei anteriormente, não há uma característica de seu estilo 
próprio. Tanto é verdade que por ter sido uma encomenda no sentido de 
artesão decorador, não há a assinatura do artista.

P. Em caso afirmativo, informar se existe alguma referência nos catálo-
gos das obras do pintor Alfredo Volpi sobre afrescos da Capela São Pedro, 
de Piracicaba.

R. Existe uma referência do trabalho no CDRom “Vida e Obra de Al-
fredo Volpi”.

P. Informar ainda o Sr. Perito se há qualquer registro da assinatura do 
pintor Alfredo Volpi nos afrescos da Capela São Pedro-Piracicaba e, em 
caso negativo, esclarecer se é comum um pintor, principalmente da cate-
goria de Alfredo Volpi, deixar de reconhecer uma obra de tal vulto.

R. Como mencionei no primeiro quesito, não há assinatura e nem po-
deria ter, já que o trabalho foi recebido numa proposta como Volpi sen-
do artesão decorador, meramente um executor de uma obra encomendada 
para uma capela.

Não houve sentimento “puro e natural” para a execução da obra e sim, 
uma compra e venda de um serviço determinado, o que exclui eventuais 
direitos do autor pleiteado na presente ação.

P. Esclarecer o Sr. Perito se a simples venda de uma área onde encontra 
a Capela São Pedro e demais benfeitorias ali existentes, pode ser equipa-
rada a uma “venda” de obra de arte notadamente tendo em vista que os 
imóveis (Capelas e áreas envolvidas) foram tombadas pelo Decreto 5.459, 
de 03 de julho de 1991.

Diga-se que o Decreto 5.458, de 09 de julho, dispõe sobre o tombamen-
to do prédio e da área envolvida da “Capela São Pedro”, não faz qualquer 
referência a existência ou não de obra de arte no imóvel tombado.
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R. Independente do decreto mencionado, uma obra de arte pode ser 
vendida mesmo que estivesse tombada. O novo proprietário estaria ciente 
das implicações legais do fato da obra tombada.

Não há venda de arte neste caso. Além da venda se referir a diversas 
benfeitorias entre as quais a Capela São Pedro, não há qualquer referência 
a obra de arte, aliás, não há obra de arte. Há uma pintura no interior de 
uma capela que, por coincidência, foi executada por Alfredo Volpi.

Neste caso não existe valor comercial da “ARTE”, consequentemente 
não se aplicando o direito de sequência pleiteado.

P. Informar o senhor perito se a Obra de Arte que se encontra na Cape-
la São Pedro pode ser removida e ou transferida de local.

Quais outros dados verificados durante a perícia para o esclarecimen-
to dos fatos debatidos no processo?

R. Até poderia se não houvesse o decreto de tombamento. Exis-
tem métodos de remoção que seriam, no entretanto, completamente 
inviáveis financeiramente no caso em questão, com os custos da con-
tratação de especialistas internacionais, que inviabilizariam. Existem 
ainda problemas de conservação, com diversos pontos de infiltração 
de água.

Para finalizar, esclareço que nenhum dos documentos (contratos de 
venda, etc.) anexados aos autos e referentes às transações das áreas e ben-
feitorias, bem como Capela de São Pedro, etc., faz qualquer referência a 
“venda de obra de arte”, ou mesmo faz referência ao pintor Alfredo Volpi 
ou existência dos “afrescos da Capela de São Pedro. 

Estando a disposição para qualquer outro esclarecimento,
Atenciosamente

Renato Magalhães Gouveia Jr.

A Caixa Nº 353 preserva 187 fotografias diversas, com e sem iden-
tificação e datação, além de 25 negativos e 249 cópias de fotografias de 
bebidas juntamente com exemplares de seus rótulos. Parte das fotografias 
encontram-se em envelopes já bastante deteriorados, porém as fotografias 
em bom estado de conservação, contendo os materiais listados a seguir, 
conforme foram originalmente denominados e arquivados:
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[Avulso 1]. Conteúdo: Fotografia de menino, emoldurada, sem identi-
ficação e sem datação.

[Avulso 2]. Conteúdo: Fotografia acompanhada de correspondência 
enviada por Guaraci Francisco de Paula ao Dr. José Adolpho da Silva Gor-
do. Mandaguari, 30 de junho de 1956.

Envelope 26. Conteúdo: 3 fotografias em preto e branco, identificadas 
como Laboratório Paulista de Biologia – Rua Maria Cândida – SP.

Envelope 27. Fazenda Goiás. Conteúdo: 47 fotografias em preto 
e branco.

Envelope 32. Conteúdo: 19 fotografias coloridas; 5 fotografias em pre-
to e branco; 5 fotografias 3X4; 13 negativos. Dentre as fotografias encon-
tram-se a identificada como “S.S.B. Tableau de comparaison de l’ancienne 
et la nouvelle voie ferreé d’acess a l’Usine Piracicaba [Quadro compara-
tivo do antigo e o novo acesso ferroviário à Usina de Piracicaba]. Sem 
datação; a identificada como “Sociedade de Usinas de Açúcar Brasileira. 
Usina Piracicaba. Planta das Installações Hydro-Electricas. Sem datação.  

Envelope 38. Refinadora Paulista S.A. Piracicaba – Engenho Central. 
Conteúdo: 3 fotografias coloridas identificadas no verso como “Missa em 
Ação de Graças no Engenho Central, começo de 72”. 

Envelope Creme de Café. Conteúdo: 5 fotografias em preto e branco. 
Envelope Dry Pale. Conteúdo: 49 fotografias em preto e branco e 

exemplares do rótulo. 
Envelope Licor Napoleon. Conteúdo: 16 fotografias em preto e branco 

e exemplares do rótulo. 
Envelope Lüften, Filmleri Tutmayiniz Ve Kesmeyiniz. Conteúdo: 12 

fitas de negativos.
Envelope Pernod 45. Conteúdo: 19 fotografias em preto e branco. 
Envelope Rhum Black Head. Conteúdo: 30 fotografias em preto e 

branco e exemplares do rótulo. 
Envelope Rhum Branco. Conteúdo: 35 fotografias em preto e branco 

e exemplares do rótulo. 
Envelope Whisky. Conteúdo: 30 fotografias em preto e branco. 
Pasta Fotos. Conteúdo: 77 fotografias em preto e branco de conteúdos 

diversos, cuja maioria não apresenta numeração, identificação ou datação, 
exceto as que correspondem às Figuras 83, 85 e 89.

Pasta Fotos 2. Conteúdo: 26 fotografias em preto e branco, das quais 18 
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sem data e 8 datadas de 10 de outubro de 1966; um convite, em envelope, 
para inauguração do novo edifício sede do Banco Português do Brasil, em 
18 de março [sem ano].

Amostra de imagens da Caixa nº 353.

Figura 73. Fotografia acompanhada de correspondência enviada por  
Guaraci Francisco de Paula ao Dr. José Adolpho da Silva Gordo. Mandaguari, 

30 de junho de 1956. Caixa n 353.
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Figura 74. Fotografia “S.S.B. Tableau de comparaison de l’ancienne et la  
nouvelle voie ferreé d’acess a l’Usine Piracicaba [Quadro comparativo do antigo 

e o novo acesso ferroviário à Usina de Piracicaba]. Sem datação. Caixa nº 353.

Figura 75. Fotografia “Sociedade de Usinas de Açúcar Brasileira. Unisna Piracicaba. 
Planta das Installações Hydro-Electricas. Sem datação. Caixa nº 353. 
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Figuras 76, 77 e 78. Refinadora Paulista S.A. Piracicaba – Engenho Central. 
Fotografias identificadas como “Missa em Ação de Graças no Engenho Central, 

começo de 72”. Caixa nº 353.
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Figuras 79, 80, 81 e 82. Fotografias de Embalagens e Rótulos. 
Sem datação. Caixa nº 353. 



126   |   MARILDA SOARES

Figura 83. Fotografia da Orquestra Paramount Piracicaba. Sem datação. Caixa nº 353.
Figura 84. Fotografia de Time de Futebol. Sem datação. Caixa nº 353.
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Figura 85. Fotografia do Time de Futebol E.C. Litro. Bar do Grêmio. 
17 de maio de 1970. Caixa nº 353.

Figura 86. Pasta Fotos. Fotografia de Time de Futebol. Sem Datação. Caixa nº 353.
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Figura 87. Fotografia tendo ao centro o Dr. José Adolpho da Silva Gordo. 
Sem Datação. Caixa nº 353.

Figura 88. Fotografia tendo ao centro o Dr. José Adolpho da Silva Gordo. 
2 de julho de 1963. Caixa nº 353.
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Figura 89. Fotografia “Banco do Comércio e Indústria de São Paulo S.A”.  
Da esquerda para a direita: Dr. Antonio Caio da Silva Ramos Jr., 

Dr. José Adolpho da Silva Gordo, Dr. Heitor Portugal, Dr. Roberto Amaral, 
Dr. Theodoro Quartim Barbosa, Dr. Caio de Paranaguá Moniz, 

Dr. Justo Pinheiro da Fonseca. Sem datação. Caixa nº 353.

Figura 90. Fotografia tendo em primeiro plano o Monsenhor Padre Jorge. 
Sem datação. Caixa nº 353.
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Figura 91. Capa de Convite. Inauguração do novo edifício sede do  
Banco Português do Brasil, Av. Paulista, 2421. Caixa nº 353.
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Figura 92. Convite. Inauguração do novo edifício sede do  
Banco Português do Brasil, Av. Paulista, 2421. Caixa nº 353.
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Figura 93. Fotografia da construção do novo edifício sede do 
Banco Português do Brasil, Av. Paulista, 2421. Caixa nº 353.
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Figura 94. Fotografia da construção do novo edifício sede do 
Banco Português do Brasil, Av. Paulista, 2421. Caixa nº 353.
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A Caixa nº 1.456 guarda documentos da Usina Monte Alegre referen-
tes à Santa Casa de Misericórdia, contendo correspondências, contratos, 
tabelas de preços, notas de pagamentos por serviços médicos e registros 
de doações. A mesma Caixa contém planilhas, em formulário impresso, 
com dados da contabilidade de fornecedores de cana.

Dentre as fontes, a título de exemplo, destacamos:
Correspondência expedida pela Usina Monte Alegre, endereçada à 

Comissão de Festas em Benefício das Obras da Nova Santa Casa, datada 
de 20 de outubro de 1933 [cópia mimeografada, tendo anexos Talão de 
Depósito no Banco Commercial do Estado de São Paulo e Correspondên-
cia datada de 8 de julho de 1932, expedida por José Martins de Toledo, 
endereçada aos Diretores do Engenho Central e Monte Alegre].

Declaração expedida pela Santa Casa de Piracicaba, datada de 6 de 
dezembro de 1938 [manuscrita, em folha timbrada].

Correspondência expedida pela Santa Casa de Piracicaba, endere-
çada ao Sr. Lino Morganti, datada de 1º de outubro de 1942 [em folha 
timbrada].

Correspondência expedida pela Refinadora Paulista S.A., datada de 
21 de outubro de 1944, contendo como anexos o Contrato entre a Refina-
dora Paulista S.A. e a Santa Casa de Piracicaba, Tabela de preços e uma 
minuta manuscrita do referido contrato.

Planilhas de contabilidade (créditos e despesas) de fornecedores de 
cana, com datação entre dezembro de 1946 e dezembro de 1947 [formu-
lários individuais impressos com dados manuscritos e identificação nomi-
nal, seção e número de matrícula].

Convite-programa das comemorações e homenagens ao Cinquente-
nário das Irmãs Franciscanas do Coração de Maria, expedido pela Santa 
Casa de Misericórdia de Piracicaba, datado de 22 de julho de 1965.

Transcrições e imagens de excertos de documentos da Caixa nº 1.456.

Transcrição de correspondência expedida pela Usina Monte Alegre, 
endereçada à Comissão de Festas em Benefício das Obras da Nova Santa 
Casa, datada de 20 de outubro de 1933 [cópia mimeografada, tendo ane-
xos Talão de Depósito no Banco Commercial do Estado de São Paulo e 



ACERVO DO MONTE ALEGRE   |   135

Correspondência datada de 8 de julho de 1932, expedida por José Martins 
de Toledo, endereçada aos Diretores do Engenho Central e Monte Alegre].

Usina Monte Alegre,
20 de Outubro de 1933.

Ilmos. Snrs. da

COMISSÃO DE FESTAS EM BENEFÍCIO
DAS OBRAS DA NOVA SANTA CASA.

Piracicaba 
Cordiaes saudações.

Pelo presente temos o prazer de levar conhecimento de VV. SS. que 
acabamos de depositar no Banco Commercial do Estado de São Paulo, 
sob talão de deposito N.12.852, a importancia de 8:500$000 (oito contos e 
quinhentos mil réis) correspondente a renda bruta da “BARRACA MON-
TE ALEGRE” na kermesse organisada em beneficio das obras da NOVA 
SANTA CASA.

Além disso, o Snr. Manoel Couto, administrador da Fazenda Santa 
Rita, ofertou á NOVA SANTA CASA dois lotes de terreno situados na 
“Villa Mendes”, respectivamente Ns. 191 e 192, de conformidade com a 
caderneta N. 001881 que anexamos ao presente. O Snr. Manoel Couto avi-
sou-me que as despezas de escriptura dos referidos terrenos devem correr 
por conta da adquirente.

Sem mais, atenciosamente nos subscrevemos,
de VV. SS.

Amigos.Cdos.Obgdms.

REFINADORA PAULISTA SOCIEDADE ANONYMA

Fulvio Morganti
Director.



136   |   MARILDA SOARES

Figura 95. Refinadora Paulista S.A. Ofício de Fulvio Morganti à Comissão de Festas 
em Benefício das Obras da Nova Santa Casa.20 de outubro de 1933. Caixa nº 1.456.
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Piracicaba, 8 de julho de 1932.

Ilmos. Snrs.
Directores do Engenho Central e Monte Alegre.

Piracicaba 

                     A comissão do movimento pró Santa Casa de Misericordia, 
para a conclusão da nova construção á Avenida Independencia, por meu 
intermédio, de acordo com o que ficou resolvido na ultima reunião, vem 
solicitar os valiosos auxilios de Vs. Ss. e dos funcionarios dessa importan-
te industria para o fim que tem em vista a favor daquela casa de caridade.

                    Com a antecipação dos mais sinceros agradecimentos, pre-
valeço-me desta oportunidade para apresentar a Vs. Ss. os protestos da 
mais alta e distincta consideração.

                     Attenciosas saudações

[assinatura de José Martins de Toledo]
Servindo de secretario.

E/M.
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Figura 96. Correspondência expedida por José Martins de Toledo, datada de  
8 de julho de 1932 [anexa ao Ofício de Fulvio Morganti à Comissão de Festas em  
Benefício das Obras da Nova Santa Casa.20 de outubro de 1933. Caixa nº 1.456.



ACERVO DO MONTE ALEGRE   |   139

Figura 97. Comprovante de depósito anexo ao Ofício de Fulvio Morganti à  
Comissão de Festas em Benefício das Obras da Nova Santa Casa.19 de outubro de 1933 
[anexo ao Ofício de Fulvio Morganti à Comissão de Festas em Benefício das Obras da 

Nova Santa. 20 de outubro de 1933. Caixa nº 1.456.

Transcrição de Declaração expedida pela Santa Casa de Piracicaba, da-
tada de 6 de dezembro de 1938 [manuscrita, em folha timbrada].

Declaração
  A Santa Casa de Misericórdia, tem recebido gratuitamente, 

a titulo de donativo todo o alcool vindo em bombonas de 35 litros, da S. 
A. Refinadora Paulista, pagando somente os sellos de consumo.

Piracicaba, 6 de Dezembro de 1.938
Pela Santa Casa de Misericordia 
Madre Thophila Maria Immaculada
Diretora
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Figura 98. Declaração [manuscrita] da Santa Casa de Misericórdia à 
Refinadora Paulista S.A. 16 de dezembro de 1938. Caixa nº 1.456.
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Transcrição de Correspondência expedida pela Santa Casa de Piracica-
ba, datada de 1º de outubro de 1942.

1º de Outubro de 1942

 Ilmº Snr. Lino Morganti
 Presadissimo Snr.

    Acabo de receber de São Paulo, em uma car-
ta expressa, uma nota na qual o Instituto de Assucar e do Alcool houve 
por bem despachar favoravelmente o pedido que a Santa Casa fez, com a 
vossa autorisação, para o fornecimento gratuito de alcool a esta Institui-
ção de Caridade.

    Resta-me, em nome dessa casa pia, trazer-
-vos, aqui, os mais sinceros agradecimentos, não só por esse fornecimento, 
que de longa data essa usina vem fazendo, como tambem pela interven-
ção perante o Instituto para essa autorisação. 

    Deixo de mandar junto a esta, o impresso 
com a autorisação, porque certamente V.S. tambem terá recebido. Entre-
tanto, caso deseje, mandarei imediatamente.

    Sem outro motivo, subscrevo-me com muita 
estima e consideração, Amº mtº Obº

Pela Mesa Administrativa
[assinatura] 
Dr. Coriolano Ferraz
        Provedor
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Figura 99. Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba. Ofício do  
Dr. Coriolano Ferraz ao Sr. Lino Morganti. 1 de outubro de 1942. Caixa nº 1.456.
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Transcrição de Correspondência expedida pela Refinadora Paulista 
S.A., datada de 21 de outubro de 1944, contendo como anexos o Contrato 
entre a Refinadora Paulista S.A. e a Santa Casa de Piracicaba, Tabela de 
preços e uma minuta manuscrita do referido contrato.

Piracicaba, 21 de outubro de 1944. 

Ilmo. Sr.
Dr. CORIOLANO FERRAZ DO AMARAL
DD. Provedor da
Santa Casa de Misericórdia
N e s t a

Prezado  Sr.
Formulamos a presente para devolver a V.S., devidamente assinada, 

uma cópia do contrato que o prezado amigo nos enviou, informando-o 
que o mesmo está de pleno acordo.

Sôbre pequenos detalhes referentes a êsse contrato, o n/ médico Dr. 
José Rodrigues de Almeida entender-se-á com V. S. 

Aproveitamos a oportunidade para informar-lhe que as Guias de en-
trada de doentes poderão ser assinadas, além do signatário desta, pelos 
n/ médicos Dr. José Rodrigues de Almeida, Dr. Eurico Jaime Guerra e 
pelo sr. Eduardo Fernandes Filho, chefe do Escritório desta Usina.

Sendo quanto se nos oferece para esta, firmâmo-nos com estima e mui

atenciosamente

REFINADORA PAULISTA SOC. ANÔNIMA
Usina Monte Alegre

[assinatura]
___________________________________

Diretor



144   |   MARILDA SOARES

Figura 100. Refinadora Paulista S.A. Ofício de Lino Morganti ao 
Dr. Coriolano Ferraz. 21 de outubro de 1944. Caixa nº 1.456.
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Transcrição do Contrato entre a Refinadora Paulista S.A e a Santa Casa 
de Piracicaba.

C O N T R A T O

ENTRE A REFINADORA PAULISTA S/A  
E A SANTA CASA DE PIRACICABA

1º) – Internamento de doentes provindos das propriedades da 
Refinadora paulista e portadores de uma guia de entrada, assinada 
pelo diretor da Refinadora. Esses doentes ficarão com direito a ocupar 
um quarto particular no hospital  pelo preço de cr.$10,00 (dez cruzei-
ros) diários.

A Santa Casa avisará a Refinadora quando o doente tiver alta.
Durante a permanência do doente na Santa Casa, a Refinadora Paulis-

ta S/A poderá fazer visita-lo pelo médico.
2º) – O doente assim internado terá direito a cama e refeições.
– As refeições, serão as que forem prescritas pelo médico, assistentes e 

exaradas na papeleta.
– Os medicamentos, serão os que forem aviados na famacia do Hospi-

tal. (Fora destes, os preparados, soros, vacinas, etc, serão cobrados como 
extraordinários.)

3º) – Os serviços compreendendo: - Raios X, eletricidades, mesa de 
operação, curativos, (com exceção dos de grande superfície, taes como 
queimaduras e ferimento muito extensos, que terão preços relativos aos 
material gasto), serão cobrados com 30% de abatimento, sobre a tabela de 
preços vigorantes no Hospital.

4º) De acordo com o Regimento interno do Hospital e a Legislação Sa-
nitaria do Estado, não poderão ser internados os doentes acometidos de 
molestias transmissiveis.

– No caso em que se verifique em algum deles o aparecimento de si-
naes evidentes dessas molestias ou perturbações mentaes, o médico assis-
tente providenciará para a remoção imediata do doente.

5º) – As pessôas que desejarem ficar com o doente, permanecendo no 
Hospital, pagarão suas diarias em separado.

6º) – As contas do Hospital serão paresentadas mensalmente.
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7º) – Este contrato vigorará por seis meses, salvo si uma das partes 
contratantes o reincindir 1 mês antes do fim de cada periodo.

Pela Santa Casa de Misericordia   [assinatura]
       Provedor

Pela refinadora Paulista S/A  [assinatura}
      Diretor

Piracicaba, 10 de Outubro de 1944

Tabela de preços das radiografias

1 – Ante-braço Cr.$60,00

2 – Bacia $90,00

3 – Bexiga 80,00

4 – Braço 60,00

5 – Cêco-apêndice 100,00

6 – Cristel-opaco 120,00

7 – Coluna cervical 100,00

8 – Coluna dorsal ou lombar 100,00

9 – Coração 100,00

10 – Coração e aorta 120,00

11 – Corpo estranho, verificação e lo-
calisação 

120,00

12 – Costela 80,00

13 – Cotovêlo 60,00

14 – Coxa 80,00

15 – Craneo – Uma posição 80,00

16 – Craneo – Duas posições 120,00
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17 – Dente – Exame parcial 20,00

18 – Espadua 70,00

19 – Esôfago 100,00

20 – Estomago e duodeno 120,00

21 – Estomago, duodeno, vesicula biliar 150,00

22 – Estomago, duodeno, vesicula biliar 
e rim D. Prov. simples

180,00

23 – Estomago, duodeno e cêco-apen-
dice

150,00

24 – Face – Uma posição 80,00

25 – Face – Duas posições 120,00

26 – Grosso intestino 120,00

27 – Joelho 60,00

28 – Mão – Duas posições 50,00

29 – Maxilar inferior 60,00

30 – Pé – Duas posições 50,00

31 – Perna 60,00

32 – Pulmões 90,00

33 – Punho 50,00

34 – Rim 90,00

35 – Aparelho urinario 120,00

36 – Torax 70,00

37 – Tornozelo 60,00

38 – Vesicula biliar – Prova de Graham 
e Cole 

120,00

39 – Radioscopia simples 30,00
 

Os Preços, dessa tabela, terão o desconto de 30%
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Figura 101. Contrato entre Refinadora Paulista S.A. e a Santa Casa de Piracicaba. 
10 de outubro de 1944. Caixa nº 1.456.
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Figura 102. Tabela de preços de radiografias [anexo ao Contrato entre 
Refinadora Paulista S.A. e a Santa Casa de Piracicaba. Caixa nº 1.456.

Figuras 103, 104 e 105. Esboço manuscrito de Contrato entre Refinadora Paulista S.A. 
e a Santa Casa de Piracicaba. 10 de outubro de 1944. Caixa nº 1.456.
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Transcrição de Convite-programa das comemorações e homenagens ao 
Cinquentenário das Irmãs Franciscanas do Coração de Maria, expedido pela 
Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba, datado de 22 de julho de 1965.

[Capa] 
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRACICABA
Cinquentenário das Irmãs Franciscanas do Coração de Maria. 
Comemorações e Homenagens
CONVITE-PROGRAMA

[Convite-programa]
Aos diretores
Usina Monte Alegre – Refinadora Paulista 
NESTA

Transcorrendo no dia 31 do corrente o 50º aniversário da vinda das 
beneméritas Irmãs Franciscanas do Coração de Maria a esta Santa Casa 
de Misericórdia, a mesa Administrativa tem o prazer de convidar para 
assistir as solenidades comemorativas que assinalarão o acontecimento e 
serão integradas de festejos do 198º aniversário de Piracicaba.

Certa de seu honroso comparecimento as solenidades que obedecerão 
ao programa anexo, a Mesa antecipa-lhe os melhores agradecimentos.

Piracicaba, 22 de julho de 1965.

Programa
Às 16 horas – Missa em ação de graças na Capela da Santa Casa oficia-

da por Frei Guilherme de Limeira.
 – Homenagem às Irmãs Franciscanas do Coração de Maria, 

com a inauguração do retrato da Madre Cecília Macedo, fundadora da Ordem.
 – Homenagem ao Dr. Nelson Meirelles por seus dedica-

dos serviços prestados à Santa Casa, como provedor por mais de 16 anos.
 Inauguração da nova sala dos médicos, recém-preparada 

e que terá a denominação de “Dr. Nelson Meirelles”.
 – Bênção inaugural do berçário para prematuros.
 – Bênção inaugural do incinerador e do galpão da lavanderia.
 – Coquetel de confraternização oferecido aos convidados.
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Figuras 106 e 107. Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba. Capa do Convite e Programa 
das comemorações do cinquentenário das Irmãs Franciscanas do Coração de Maria. 22 de 

julho de 1965. Caixa nº 1.456.
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Planilhas de contabilidade (créditos e despesas) de fornecedores de 
cana, com datação entre dezembro de 1946 e dezembro de 1947 [formulá-
rios individuais impressos com dados manuscritos e identificação nomi-
nal, seção e número de matrícula]. Caixa Nº 1.456.

Relação sistematizada com a identificação dos empreiteiros de cana e 
suas respectivas seções.

Empreiteiros de cana – Seção Aparecida 
Nome Matrícula Nº

Arlindo Marcelino 1198

Benedito José Augusto 1079

Fortunato Palombo 1238

Francisco José Gonçalves 3463

Joaquim Antonio dos Santos 952

José Cumpre 1645

José Procopio dos Santos 494

Leonetti Zavatti Capareli 1972

Sebastião Elias da Silva 2505

Empreiteiros de cana – Seção Bela Vista 
Nome Matrícula Nº

Anesio Barbosa 3907

Angelo Otaviano 875

Antonio Labrado 890

Antonio Leonardo 1638

Augusto Buzzo 2140

Benedito David -
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Demessio Diez 1961

Domingos Lofredo 442

Edmundo Ribeiro 2276

Ernesto Buzzo 2139

Francisco Camargo 1046

Francisco de Campos 666

Francisco Guidelli 222

Gabriel de Aguillar 116

Herminio Palombo 2500

Humberto Lucchini 926

João Oliveira Silva 1206

João Vaz de Arruda Camargo 1026

João Vertim 478

José Robles 444

Lazaro de Andrade 16

Luiz Crescencio 437

Luiz Guidelli 402

Luiz Rossan 563

Marcilio Buzzo 2614

Norberto Oliveira Silva 2286

Romeu Casante 942

Santo Falcchioni 1025
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Empreiteiros de cana – Seção Jacaré 
Nome Matrícula Nº

Albino Varandas -

Angelo Perucci 386

Antonio Guarati 749

Avelino Zanca 356

Bartolomeu Ranieri 550

David Fondato 638

Francisco Caetano 410

Francisco Cutige 394

João Cardoso 609

José Buck 104

José Cassiano Lopes 1882

Luiz Cavicchioli 601

Rafael Soller Sanches 1029

Sebastião Machado 894

Empreiteiros de cana – Seção Mantuana 
Nome Matrícula Nº

Antonio Spioni 3829

Estevam Witikoski 724

Miguel Spioni 1279

Militão de Almeida 733
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Empreiteiros de cana – Seção Morro Azul
Nome Matrícula Nº

Agostinho Vituri 647

Alberto Conde 2302

Angelo Marcatto 748

Antonio Nicoletti 3537

Archimedes Rodi 2909

Cezar Marcatto 1383

Domingos Perucchi 176

Emiterio Dantas 384

Euflausino Alonso 1189

Felipe Palazzo 908

Francisco Cavaglieri  799

Francisco de Moraes 1262

Francisco Herrerier 3659

João Capelatto 808

João Destro 2191

João Palma 2785

João Pedro 458

Olivio Marzari 817

Otavio de Aguiar 1233

Pedro Piccinim 2485

Sabino Biancolino 111

Sebastião Galego 820

Silvio Marcato 2888
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Empreiteiros de cana – Seção Salto
Nome Matrícula Nº

Adão Varandas 861

Alberto Varandas 2554

Angelo Palma 760

Antonio Piovani 755

Augusto Perucchi 1322

Benedito de Castro 759

Francisco Antonio da Silva 762

Gentil Scarpa 765

Humberto Rodolfo 764

João Rodolfo 1131

João Scarpa 70

José Gianlorenço 766

Julio Antonio da Silva 3079

Julio Moretti 1586

Manoel Jorge 775

Manoel Varandas 2553

Nuncio Rodi 776

Paulo Zorzetti 3208

Pedro Gianlorenço 269

Primo Dal Ponte 3184
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Empreiteiros de cana – Seção Sede
Nome Matrícula Nº

Albino Trevisoli 3205

Alexandre Gibim 975

Antonio Rodolfo 2481

Archangelo Marchioni 709

Carlos Camara 489

Carlos Gibim 490

Clemente Camara 492

David Rotta 691

Ernesto Lopes da Silva 149

Felipe Menon 3492

Guilherme Menon 374

Honorato Trevisoli 504

João Gentilim 401

João Lazarim 501

José Concorda 43

José Ferreti 2519

Luiz Zerbinatti 702

Marcilio Rodrigues 33

Paulo Turdim 1091

Tomaz Tomazini 517
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Empreiteiros de cana – Seção Serra D’Água
Nome Matrícula Nº

Alberto Segala 54

Antonio Cabrini 1455

Antonio Calderani 2934

Antonio de Bonis 738

Antonio Fernandes 242

Antonio Scarpa 1634

Carmello Biancolino 2442

Carmini Ambrosio 2566

Constante Adão 805

David Rotta 691

Francisco Mascagna 3018

Francisco Rosa 1320

Guilherme Scarpa 1589

Hirocchi Conishi -

João Biajoli 391

João Fernandes 359

João Trevisoli Filho 690

Joaquim Pavani 744

José Marmo 693

José Redondo 688

Julio Schiavo 3223

Kajilu Jamanaka 1100

Ludgero Alves de Azevedo 2137
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Luiz Pavão 417

Osvaldo Silvestre 2166

Pascoalino Redondo 2555

Reinaldo Scarpa 2941

Sebastião Gonçalves 824

Tatuo Conishi 2939

Vicente Gravina -

Vicente Vicola 379

Zeferino Trecisoli   692

Empreiteiros diversos – Seção Bela Vista 
Nome Matrícula Nº

Deocleciano Francisco do Rio 754

Pedro Luiz -

Empreiteiros diversos – Seção Santa Elza 
Nome Matrícula Nº

Angelo Tiosso 184

Luiz Rodi 836

Paulo Rigolon -

Vicente Gallo 506

Empreiteiros diversos – Seção Sede
Nome Matrícula Nº

Calsolari Néo Ivo 4008

Donato Rossito -

Gabriel Leonardo Coelho -
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Luiz Spiller -

Pascoal Frajacomo -

Piladi Brugnatelli -

Romolo Longo -

Sebastião Franco de Camargo 3879

Timoteo Venturas -

Fornecedores de cana – Seção Sede 
Nome Matrícula Nº

Orestes de Arruda Almeida Dr. -

Peixe Santos e Cia -

Vicente Gravina -
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Figuras 108 e 109. Planilha de contabilidade (frente e verso) referente ao Empreiteiro de 
Cana Santo Falcchioni, Seção Bela Vista. Matrícula 1025. Janeiro a dezembro de 1947.  

Caixa Nº 1.456.
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2. Contexto histórico da  
produção documental

A massa documental que compõe o Acervo do Monte Alegre possui 
um imenso potencial de pesquisa acerca de inúmeras temáticas de interes-
se para o conhecimento histórico. Foi produzida no contexto empresarial 
das usinas, englobando dados do funcionamento da produção, relações 
de trabalho e gestão dos trabalhadores, controle das atividades funcionais 
e financeiras das empresas, transações imobiliárias, dentre outros. Porém, 
extrapola o âmbito produtivo e reflete parte significativa da história de 
Piracicaba e da história econômica nacional, de modo que, para melhor 
perspectiva do seu significado, é fundamental compreender como os En-
genhos Central e Monte Alegre se relacionam com essas histórias. 

Atualmente, a Usina Monte Alegre e remanescentes passam por pro-
cesso de tombamento em nível estadual, conforme decisão publicada em 
27 de junho de 2013, pelo Diário Oficial do Estado de São Paulo, abrangen-
do as edificações e seus espaços internos e externos, cuja delimitação se 
dá à noroeste pelo Rio Piracicaba, à oeste pelos lotes da Fábrica de Papel 
e Celulose Fibria ou Votorantim Celulose e Papel, ao sul pela Via Comen-
dador Pedro Morganti e à leste pelo Anel Viário. 

Assim, são objeto desse processo de tombamento as casas patronais 
pertencentes à família Morganti, composto pelos interiores e lotes; a ca-
pela de São Pedro de Monte Alegre, abarcando o interior e o lote no qual 
se insere; o prédio do antigo Grupo Escolar “Marquês de Monte Alegre” 
e o lote no qual está inserido; o antigo campo de futebol, que era usado 
pela União Monte Alegre Futebol Clube e pelos funcionários e moradores 
do Bairro Monte Alegre; as antigas vilas de colonos e operários da Usina 
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Monte Alegre, localizadas nas Vilas Marisa, João de Barro, Renata, Maria 
Helena, Joaninha, Josefina e Vila Heloísa; o conjunto de arquivos e docu-
mentos referentes às atividades da Usina Monte Alegre, então armazena-
dos nas instalações do complexo usineiro (IPPLAP, 2013).

No I Simpósio Brasileiro de Cidade, Paisagem e a Natureza, de 2020, o pes-
quisador Marcelo Cachioni apresentou dados referentes ao “Inventário 
do Patrimônio Cultural do Sítio Histórico Urbano da antiga Usina Monte 
Alegre em Piracicaba – SP”, resultado de um criterioso trabalho de pes-
quisa, identificação e descrição do bem cultural, e na catalogação das suas 
principais características físicas e culturais, um trabalho baseado em crité-
rios técnicos, históricos, sociais e artísticos, realizado com a finalidade de 
fornecer subsídios para seu tombamento em nível municipal, pelo CODE-
PAC (Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Piracicaba), como 
destacou o autor. O referido Inventário, como ferramenta essencial ao 
trabalho de preservações do patrimônio histórico, arquitetônico, artístico, 
cultural e social, foi realizado institucionalmente pelo Departamento de 
Patrimônio Histórico do Instituto de Pesquisas e Planejamento de Piraci-
caba – DPH-IPPLAP.

O bairro conserva a memória histórica da cidade de Piracicaba, pre-
servando a estrutura tradicional, o calçamento de paralelepípedo, as an-
tigas construções da colônia, com o casario e as torres da usina. Em 1982 
a Usina Monte Alegre seria desativada, encerrando seu ciclo produtivo, 
e, no início dos 2000, Wilson Guidotti Júnior, Balu, compraria a área de 
473,130 km2 da Usina Monte Alegre com a intenção de recuperar o locar e 
transformá-los em espaço para implantação de investimentos, como cen-
tro de convenções, gastronomia e lazer, conforme publicado no Jornal de 
Piracicaba, em 10 de agosto de 2003.

A partir de 2012, os mais de 400 km2 que abrigam a área da antiga 
Usina Monte Alegre, que chegou a ser considerada a segunda maior usina 
produtora de açúcar do país, assumiram novos desafios e a denominação 
Usina de Inovação. O empreendimento tem o objetivo de apoiar novas 
iniciativas que envolvam ecossistema local e tecnologia, contando com 
escritórios comerciais privativos, auditório, salas de reuniões, espaço co-
working, áreas de experimentação de tecnologias, restaurantes, cervejaria 
e café e markespace. Ou seja, além do potencial turístico, Monte Alegre 
converteu-se em um ambiente de negócios para ocupar o patrimônio his-
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tórico e impulsionar o movimento AgTec, integrando empreendedores, 
investidores, produtores rurais, terceiro setor, aceleradoras, universida-
des e agências de fomento em um ecossistema de startups de agronegó-
cios que evidencia o protagonismo de Piracicaba nesse movimento que se 
desenvolve rapidamente no Brasil e no mundo.

Quanto ao Engenho Central, atualmente abriga a sede da SEMAC (Se-
cretaria Municipal de Ação Cultural) e se constitui também como patrimô-
nio tombado, abrangendo as suas edificações ecléticas, com um padrão de 
tijolos à vista, típicos das construções destinadas à produção industrial e 
características semelhantes a outras coevas. A feição atual das edificações 
foi construída a partir da década de 1920, substituindo os antigos prédios 
por outros de alvenaria aparente, sob o comando de Holger Jensen Kok e 
Manoel Lourenço.

Em 1979, a Lei Nº 2.374 que criou o CODEPAC expressava o objetivo 
de definir a política municipal de preservação cultural e que, a seguir, fa-
ria a proposição referente ao Engenho Central à municipalidade.

O Engenho integra um complexo patrimônio preservado, cujo proces-
so de constituição deu-se a partir da década de 1950, com a construção 
do Parque do Mirante, na gestão de Francisco Salgot. Em 1970, ocorreu o 
tombamento da Casa do Povoador pelo Condephaat, na gestão de Cássio 
Paschoal Padovani, cuja revitalização ocorreria entre 1983 e 1987. Em 1972 
foi feito o levantamento das áreas do entorno do sítio histórico, estimada 
em aproximadamente 230 mil metros2., na gestão de Adilson Maluf. Em 
1973, em subsídio ao Decreto Nº 1.551, de 25 de maio, determinou-se a 
ampliação dos logradouros e a execução de planos urbanísticos e de sa-
neamento. Deu-se a contratação do arquiteto Manoel de Carvalho para 
desenvolver um Plano Urbanístico para essa área desapropriada. 

Entre 1977 e 1982, registra-se a construção do Parque da Rua do Porto, 
com extensão para a Área de Lazer do Trabalhador, na gestão João Her-
mann Neto. Em 1985, na gestão de Adilson Maluf, a Lei de Zoneamento 
do uso do solo urbano, contendo a Zona Institucional Rua do Porto, como 
área de interesse social, cultural e de lazer. Em 1989, na gestão de José 
Machado, veio a iniciativa de desapropriar o Engenho Central e transfor-
má-lo em bem público.

A relevância histórica desses patrimônios tombados e preservados 
corresponde ao processo de organização da vida social, econômica e po-
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lítica da cidade de Piracicaba, bem como suas relações de estruturação da 
economia em âmbito regional, estadual, nacional e mesmo internacional, 
com especial destaque para a importância dos engenhos e, consequente-
mente, da produção do segmento sucroalcooleiro. 

Para que se possa ter uma visão mais ampla dessas relações é neces-
sário o resgate, ainda que brevemente, a gênese da formação do muni-
cípio e o desenvolvimento econômico fomentado pelo desenvolvimento 
da produção açucareira local. A esse respeito, são relevantes os estudos 
já realizados sobre o início da ocupação de Piracicaba e sua trajetória his-
tórica, uma vez que descreveram os processos de transformação da pe-
quena povoação em um dos mais prósperos e promissores municípios do 
país, caracterizado por seu desenvolvimento urbano, social, econômico 
e cultural.

No registro dessa história, sobressaem-se as produções de viajantes, 
memorialistas e historiadores que legaram à sociedade uma série de regis-
tros de valor inegável para a preservação da história piracicabana, dentre 
os quais destacam-se estudiosos como: Guilherme Vitti, Leandro Guer-
rini, Marly Therezinha Germano Perecin, Mário Neme, Jair Veiga, Hélio 
Krähenbuhl, João Chiarini e Maria Celestina Teixeira Mendes Torres, bem 
como os demais pesquisadores que constantemente agregam novos sabe-
res ao montante do conhecimento sobre o tema.

Resgatando brevemente esse processo, a história de Piracicaba guarda 
registros do início do contexto de formação econômica e social do Brasil 
Colonial, quando o sistema metropolitano português, associado ao mode-
lo mercantilista, aventurava-se na colonização de terras da América por-
tuguesa e buscava implantar núcleos de ocupação para garantir a posse 
do território e a extração de suas riquezas.

O domínio colonial do território brasileiro estabeleceu-se formalmente 
com as donatárias, seguidas das sesmarias e organização político-admi-
nistrativa e econômica segundo os padrões portugueses, porém adapta-
dos à conjuntura local, marcada pela presença indígena, com referências 
trazidas das experiências colonizadoras anteriores. Assim ocorreu a divi-
são inicial da Colônia em faixas de terras, em princípios do século XVI, 
por meio da implantação das capitanias hereditárias.

Nos séculos XVII e XVII, o território de São Paulo compreendia as 
capitanias de São Vicente, no litoral, e de Santo Amaro, que foi incor-
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porada à de São Vicente, em 1620. Já no início do século XVIII, em 1709, 
constituiu-se a capitania de São Paulo e Minas do Ouro, englobando os 
territórios da capitania de São Vicente, as regiões mineradoras e os do-
mínios coloniais mais ao sul. Gradativamente, com o crescimento da im-
portância econômica, social e política das áreas de mineração, foram ins-
tituídas novas unidades político-administrativas: Minas Gerais (1720), 
Rio Grande de São Pedro (1738), Santa Catarina (1738), Goiás (1744) e 
Mato Grosso (1748). 

A partir de 1748, a capitania do Rio de Janeiro passou a ter jurisdi-
ção sobre a capitania de São Paulo, a qual retomou sua autonomia alguns 
anos mais tarde, em 1765, formalizada nas Castas Instrutivas do Marquês 
de Pombal, primeiro-ministro português no período de 1750 a 1777, rei-
nado de D. José I, ao Morgado de Mateus, governador da capitania de 
São Paulo entre 1765 e 1775, e ao Conde da Cunha, vice-rei do Brasil entre 
1763 e 1767.

O governo de Morgado de Mateus durou uma década e é considerado 
um período importante para a consolidação da Capitania de São Paulo 
no período colonial, pois incentivou a ocupação de terras, até então des-
conhecidas, determinando a sua utilização, visando o desenvolvimento 
agrícola. Assim surgiram povoados que mais tarde se tornariam impor-
tantes cidades, como Campinas, Piracicaba, São José dos Campos, Itapeti-
ninga, Registro e outras, marcando o início de um novo ciclo de progresso 
econômico, social e político na história paulista. 

É nessa conjuntura da segunda metade do século XVIII que se lo-
calizam os primeiros registros documentais sobre a história da cidade 
de Piracicaba.

Nos estudos realizados pela historiadora Maria Celestina Teixeira 
Mendes Torres, publicados no livro Piracicaba no século XIX, consta que 
Pedro de Moraes Cavalcanti recebeu como doação uma sesmaria perten-
cente ao termo da Vila de Itu. Em petição datada de 15 de novembro de 
1693, Pedro Cavalcanti alegava que iria com toda a família povoar aquelas 
terras localizadas “de uma a outra banda do rio Piracicaba, ficando o Salto no 
meio” (2009).

A doação de sesmarias era o recurso utilizado para garantir a ocu-
pação das terras e a manutenção do domínio português nas áreas de co-
lonização. A doação de sesmarias foi uma atribuição muito importante, 
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responsável pela formação de vastos latifúndios, visto que geralmente a 
extensão do território concedido era mal definida. Como definido por Bo-
ris Fausto, a “sesmaria foi conceituada no Brasil como uma extensão de terra 
virgem cuja propriedade era doada a um sesmeiro, com a obrigação - raramente 
cumprida - de cultivá-la no prazo de cinco anos e de pagar o tributo devido à Co-
roa” (Fausto, 1996).

Apesar dos poucos documentos sobre o período e acerca da referida 
sesmaria, há comprovações de que outras terras a partir de Itu, na picada 
que dava acesso às minas de Cuiabá, também foram distribuídas, visto se-
rem, então, objeto de grande interesse dos sertanistas que se aventuravam 
a explorar as riquezas dos territórios do ciclo do ouro, estendidos às áreas 
centrais do Brasil colonial.

Nas análises documentais feitas por Marcelo Meira Amaral Bogacio-
vas, cujos resultados foram publicados no artigo intitulado Antigos sesmei-
ros de Piracicaba, o autor aventa a hipótese de que outros dois sesmeiros 
teriam sido contemplados, o Capitão Antônio da Rocha do Canto e o Ca-
pitão Antônio Pereira Temudo, antes da doação a Pedro de Moraes Caval-
canti. Segundo Bogaciovas, não é possível concluir a localização exata das 
terras em questão, somente identificar a informação de que corresponde-
riam a 450 alqueires paulistas, ou 10.890.000 m

2
.

Leandro Guerrini registra que a 15 de novembro de 1693 ocorreu a 
doação da primeira sesmaria da região de Piracicaba a Pedro de Morais 
Cavalcanti, atendido pelo Capitão-mor Manuel Peixoto da Motta após pe-
ticionar as terras para ocupá-las com toda a família e povoá-las de uma 
à outra banda do Rio Piracicaba (Guerrini, 1970). Ressalta-se que a do-
cumentação disponível referente a essa passagem histórica não é clara 
quanto ao fato de Cavalcanti ter ou não efetivado a sua posse. Sabe-se, 
contudo, que, no início da década de 1720, a região era ocupada por ro-
ceiros e que já era conhecida pela denominação dada pelos índios Paia-
guá. Também é fato comprovado historicamente que nos primeiros anos 
daquela década foi construído um “picadão” que dava acesso de Itu ao 
salto do Rio Piracicaba, trecho de estrada que integrava o Picadão de Mato 
Grosso, importante via que conduzia àquela região mineradora do centro-
-oeste brasileiro.

Quando da descoberta das minas de Cuiabá, em 1718, o porto de Ara-
ratiguaba, atual Porto Feliz, era considerado formalmente como o núcleo 
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de povoação mais a oeste do interior da capitania de São Paulo. Com a 
descoberta da nova região mineradora, formou-se um percurso terrestre 
a partir da Vila de Itu, passando pelo Rio Piracicaba. Esse acesso foi rapi-
damente substituído, mas o seu entorno acabou sendo ocupado por pes-
cadores e agricultores posseiros.

O processo de penetração dos desbravadores pelos caminhos que le-
vavam de São Paulo até Cuiabá tornou-se bastante importante para a ocu-
pação dos sítios ao longo das monções. Como citado por Maria Celestina 
Torres e por Amélia de Arruda Alves, os paulistas embarcavam em Arari-
taguaba, ou Porto Feliz, e, pelo Rio Tietê abaixo, adentravam e desciam o 
Rio Paraná e, por fim, alcançavam o Rio Pardo, o Coxim e o Taquari, até o 
início da subida para o Paraguai e Cuiabá (Torres, 2009).

Em 1º de agosto de 1767, o Capitão Antonio Correa Barbosa fez a op-
ção de instalar o povoado à margem direita do salto, 90 km da foz, onde 
já se encontravam alguns posseiros e os índios da nação Araraquara. Essa 
fundação do povoado de Piracicaba, na ocasião termo da Vila de Itu, foi 
realizada sob a evocação de Nossa Senhora dos Prazeres. A esse respeito, 
cumpre notar que, durante todo o período colonial, a relação entre o Es-
tado português e Igreja Católica expressava-se, dentre outros aspectos, na 
atribuição de nomes religiosos, ou sua evocação, às localidades que se iam 
formalizando por meio de fundações. 

A fundação de uma vila colonial era direito compartilhado entre o rei, 
o capitão-general e o capitão-mor, sendo exclusivo o poder de elevar uma 
vila à categoria de cidade, de modo que esse privilégio foi concedido ape-
nas para as vilas de maior distinção: Rio de Janeiro, São Luiz, Salvador e 
São Paulo. 

De acordo com os dados referentes ao período, em 1777, Piracicaba 
contava com uma população de 300 moradores dedicados à agricultura 
e exploração das florestas para extração de madeira para o fabrico de ca-
noas. De acordo com Nordahl Neptune (2003), a sociedade constituía-se 
de “índios, negros, mulatos, mestiços, caboclos e brancos que se dedicavam aos 
roçados de milho, mandioca e feijão, à exploração da caça e da pesca e construção 
de barcos”.

Em 1784, com a autorização para ocupar a margem esquerda do rio, 
o mestre entalhador Miguel Francisco Paes Soares idealizou o primeiro 
plano de arruamento, em molde octogonal, com o núcleo urbano defini-
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do a partir da igreja e com as propriedades agrícolas no entorno (Mar-
tins, 2012).

Os dados de 1816, período de renascimento do ciclo do açúcar, indi-
cam que a cidade havia crescido expressivamente, contando com cerca de 
2.000 habitantes. Na ocasião havia 18 engenhos de açúcar e aguardente, 
número que se ampliaria rapidamente. 

Como resultado do crescimento demográfico e econômico, em 29 de 
novembro de 1821, Piracicaba mudaria o seu status político-administra-
tivo, sendo elevada à categoria de vila, quando recebeu o nome de Vila 
Nova da Constituição, como referência ao apoio dado à promulgação da 
Constituição Portuguesa. O fato foi comemorado com a eleição dos verea-
dores e a construção de um pelourinho no centro da Vila.

Consta que no ano da Proclamação da Independência, 1822, o Brasil 
possuía apenas 44 vilas e uma cidade. No período imperial que se se-
gue até 1889, apesar das transformações políticas seriam mantidas as vilas 
como elemento essencial da organização municipal. Com a elevação polí-
tico-administrativa, Vila Nova da Constituição teria seu perímetro urbano 
delimitado, marcando-se os limites do rossio, os lugares das repartições 
públicas, cadeias, residências de autoridades e donos da terra e comércio, 
além dos terrenos vagos, que futuramente seriam ocupados por chácaras 
e bairros rurais como Rio das Pedras, Rio Acima, Rio Abaixo, Corumbataí, 
Toledo, Taquaral, Morro Azul etc. (Pires, 2008).  

De acordo com Pires, a condição de Vila representou um impulso para o 
desenvolvimento de Piracicaba, pois verificou-se a formação de estradas e 
a intensificação das relações socioeconômicas entre as localidades. Segundo 
a autora, “não só estradas como também pontes funcionavam como vias de comu-
nicação, pois algumas delas foram construídas como continuação de ruas”, “impor-
tantes não apenas como vias de comunicação para abastecimento e comércio, sendo 
vitais para a economia de Vila Nova da Constituição, como também para todo tipo 
de comunicação em geral entre uma região e outra” (Pires, 2008).  

No que se refere à Capitania de São Paulo, com o advento do Impé-
rio, passou a ser denominada Província de São Paulo e, de acordo com a 
Constituição de 1824, recebeu competência de criação de novas vilas e ci-
dades por meio do seu Conselho Provincial. Assim, o Conselho, composto 
por 36 membros eleitos, juntamente com o governador da Provincia, defi-
niram os critérios para a elevação das vilas à categoria de cidades. 
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Sobre os dados de população daqueles tempos inaugurais do Império, 
sabe-se que, por ocasião da Assembleia Provincial de fevereiro de 1835, os 
deputados paulistas deliberaram sobre a confecção de um mapa da Pro-
víncia. O projeto foi concluído em 1837 e publicado com o título de Mappa 
Chorographico da Provincia de São Paulo, contendo a informação de que a 
província era integrada também pelo território do Paraná e contava com 
326 mil habitantes. Pode-se observar que a região central da Província 
de São Paulo aparece no Mappa Chorographico com a identificação “Sertão 
Desconhecido”. 

Figura 110. Mappa Chorographico da Provincia de São Paulo. 
Acervo do Arquivo Público do Estado de São Paulo.
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Figura 111. Detalhe do cartucho do Mappa Chorographico da Provincia de São Paulo. 
Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo.

Os territórios ocupados formalmente eram denominados, em ordem 
hierárquica, como: Arraial, Freguesia, Vila, Cidade, Comarca e Provín-
cia. O território nacional era dividido administrativamente em Províncias 
(correspondentes aos atuais Estados), que se organizavam em Comarcas 
(divisões territoriais para fins jurídicos) e em Cidades, e estas em Vilas.

Vilas e Cidades deveriam possuir a mesma organização em ter-
mos político-administrativos e diferenciavam-se pelo fato de que a 
cidade era título honorífico concedido às vilas que exerciam funções 
importantes em âmbito religioso, político ou militar, pois as Cidades 
possuíam maior demografia, padrão de urbanização e infraestrutura. 
Ambas eram núcleos de poder local, tendo idêntica configuração jurí-
dica e administrativa e mantendo a Câmara Municipal como principal 
instituição política.

Em relação a Piracicaba, o primeiro assentamento do primeiro livro 
que registra a Vereança data de 11 de agosto de 1822, conforme publicado 
no Arrolamento das Fontes Históricas de Piracicaba (p. 383).

Sobre a elevação da categoria de Freguesia à de Vila, Marly Therezinha 
Perecin ressalta que Piracicaba experimentou importantes transformações 
socioeconômicas no final do século XVIII, graças à localização próxima à 
fronteira agrícola da capital histórica da região, Itu, e pelo crescimento 
dos espaços urbanos e rurais, aumento do número de engenhos e incre-
mento da produção agrícola, bem como do montante demográfico, sendo 
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essas as principais razões para a mudança da condição de Freguesia de 
Santo Antônio de Piracicaba para Vila Nova da Constituição (Perecin, in 
Marcondes, 2008)

No início do século XIX, o Censo de 1822 realizado em Vila Nova da 
Constituição apresentou uma Lista Geral de Habitantes das duas grandes 
Ordenanças (termo utilizado na época para designar os bairros rurais de 
Rio Acima e Rio Abaixo), dados da população, identificação dos proprie-
tários rurais e indicadores da produção agropecuária e agroindustrial, re-
gistrando o processo de consolidação da propriedade rural e de expansão 
econômica, com produção e comercialização de excedentes. 

Os dados do mesmo Censo indicam que na produção agrícola se des-
tacavam os montantes das safras de açúcar branco, redondo e mascavo 
e de aguardente, a produção de alimentos (milho, feijão e arroz) e de al-
godão. Na agropecuária, os dados revelaram a presença das criações de 
capados, terneiros (bezerros) e potros. Quanto ao aspecto social, registra-
va-se o predomínio de pequenos proprietários e sitiantes, sobressaindo-se 
a presença dos “primeiros potentados rurais, grandes produtores de açúcar e de 
alimentos, vários engenheiros concentradores de força de trabalho escravo” (Pe-
recin, in Marcondes, 2008). 

Quanto às relações de poder, Perecin destacou a existência de grandes 
proprietários no contexto político e sociocultural, dentre os quais o Dig-
natário Vergueiro, Capitão João da Silva, Brigadeiro Manuel Rodrigues 
Jordão, Capitão Domingos Soares de Barros, Tenente Coronel Theobaldo 
da Fonseca e Souza, Tenente José Joaquim de Sampaio e Alferes Manoel 
Joaquim Pinto de Arruda. Além desses, outros proprietários de notorie-
dade, como o Capitão Bento Paes de Barros (futuro Barão de Itu), o Ca-
pitão Manuel da Cunha Barbosa e o Brigadeiro Mariano Galvão, que se 
conservavam fora da Vila, mantendo administradores locais. Tratava-se 
de propriedades rurais e escravistas cujos proprietários possuíam notável 
prestígio político e econômico em Piracicaba e em toda a região do Oeste 
paulista e que contribuíram para projetar a Vila como importante centro 
agrário da Província de São Paulo. Além desse aspecto, Vergueiro, Theo-
baldo da Fonseca e Souza e Manuel Joaquim Pinto de Arruda lideraram a 
reação colonialista e as postulações na pós-independência.

O mesmo recenseamento registrou a presença de mulheres engenhei-
ras no comando de destacadas unidades de produção, como Dona Maria 
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Arruda, no Engenho do Salto, e Dona Maria de Meira e Siqueira, na antiga 
Sesmaria do Bom Jardim de Cima do Salto.

Segundo Marcondes, a povoação contou com a ocupação das sesmarias 
conferidas a lavradores de ltu e Porro Feliz, e estes deram início, já no século 
XVIII, à derrubada das matas, plantio dos canaviais e edificação dos enge-
nhos. Também compõem esse cenário de formação econômica, além da cul-
tura canavieira, os moinhos de farinha de milho e de mandioca, bem como 
a adoção da mão de obra escrava africana. Ainda segundo a autora, a rede 
fundiária se completaria apenas na metade do século XIX, de modo que “a 
exportação do açúcar é discreta e toma o caminho de Porto Feliz, antes da demanda 
para o porto de Santos e o mercado internacional” e quanto à configuração socioe-
conômica, “predominam os pequenos proprietários e sitiantes, mas já se destacam 
os primeiros potentados rurais, grandes produtores de açúcar e de alimentos, vários 
engenheiros concentradores de força de trabalho escravo” Marcondes, 2008).

De acordo com Canabrava e Mendes, na metade do século XIX, a Vila 
contava com estradas que conduziam a São Paulo, por Campinas e Jun-
diaí, ligando-se também a Itu, Capivari, Porto Feliz, Pirapora, Limeira, 
Rio Claro e Araraquara, além de vias terrestres que se entroncaram ao rio 
Paraná e à Cuiabá (Canabrava & Mendes, 1938).

No que se refere à organização administrativa e o status político, no 
período colonial, em 21 de junho de 1774, a cidade era uma Freguesia 
ainda pertencente à Itu. Mas, em Portaria de 22 de fevereiro de 1808, defi-
niu-se que parte da povoação de Piracicaba passaria à jurisdição da Vila 
de Porto Feliz.  Já em 31 de outubro de 1821, por meio de nova Portaria, 
Piracicaba foi desmembrada de Porto Feliz e elevada à categoria de vila 
com a denominação de Constituição ou Vila Nova da Constituição.

A Vila foi elevada à categoria de Cidade no período imperial, pela Lei 
Provincial de 24 de abril de 1856, mantendo o nome de Constituição. Mas, em 
1877, por petição do então vereador Prudente de Moraes, o nome da cidade 
foi oficialmente mudado para Piracicaba, com registro datado de 19 de abril 
de 1877, na Lei Nº 21 da Assembleia Provincial (Arrolamento das fontes his-
tóricas de Piracicaba, p. 379), publicada em 24 de abril de 1878. Em 4 de abril 
de 1889, a Lei Provincial Nº 95 criou o distrito de Bom Jesus do Rio das Pedras 
e o anexou ao município de Piracicaba. Em 10 de julho de 1894, pela Lei Es-
tadual Nº 291, o distrito de Bom Jesus foi desmembrado do Município de Pi-
racicaba e elevado à categoria de Vila com a denominação de Rio das Pedras.
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A partir do período republicano ocorreram novas deliberações políti-
co-administrativas com alterações na configuração do território piracica-
bano. A Lei Estadual Nº 1.251, de 1911, criou o distrito de Xarqueada, ane-
xado ao município de Piracicaba. A Lei Nº 1.548, de 1917, criou o distrito 
de Vila Rezende, também anexado ao município de Piracicaba. Pela Lei 
Estadual Nº 1.877, de 1922, foi criado o distrito de Ibitiruna, ex-povoado 
de Serra Negra, de modo que a divisão administrativa definia a constitui-
ção do município com os distritos de Piracicaba, Ibitiruna, Vila Rezende 
e Xarqueada. Em 1936, pela Lei Nº 2.641, foi criado o distrito de João Al-
fredo e anexado ao município de Piracicaba. Posteriormente, pela Lei Nº 
2.783, foi criado o distrito de Tupi. 

Em 1938, o distrito de Vila Rezende passou a figurar como parte do dis-
trito sede do município de Piracicaba, conforme definido pelo Decreto-lei 
Estadual Nº 9.073. Naquele mesmo ano, o Decreto Estadual Nº 9.775, de 
30 de novembro, informava sobre a aquisição, por Piracicaba, do distrito 
de Saltinho, antes pertencente ao município de Rio das Pedras. Em 1944, o 
Decreto-lei Estadual Nº 14.334 atribuiu ao distrito de João Alfredo a deno-
minação de Ártemis. Em 1953, a Lei Estadual Nº 2.456 elevou o distrito de 
Xarqueada a município, com a grafia Charqueada. A Lei Estadual Nº 8.092, 
de 1964, criou os distritos de Santa Terezinha de Piracicaba e Guamium, 
anexados ao município. Conforme a Lei Estadual Nº 7.644, de 1991, elevou 
o distrito de Saltinho à condição de município, desmembrando-o de Piraci-
caba. A partir de então, Piracicaba passou a contar apenas com os distritos 
Ártemis, Guamium (Tanquinho), Ibitiruna, Santa Terezinha e Tupi.

Todas essas alterações estão, sem dúvida, associadas ao crescimento 
populacional e ao desenvolvimento econômico do município, que passou 
a ser polo econômico, tecnológico e político regional, como demonstra o 
estabelecimento da Aglomeração Urbana de Piracicaba, em 2012 e a re-
cente criação da Região Metropolitana de Piracicaba, em junho de 2021.

2.1. A economia do açúcar e os Engenhos na 
História do Município

O processo de ocupação e ampliação do território e sua elevação ao 
status político de município e de polo regional, como sede da Região Me-
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tropolitana de Piracicaba, corresponde ao crescimento populacional e 
urbano e à importância da produção local para a economia do estado e 
da nação.

Historicamente, dentre os produtos locais, destaca-se a cultura do açú-
car, que, desde o século XIX, foi responsável por importante parcela do 
excedente exportado pelo Brasil, além de alavancar o estabelecimento de 
outros setores econômicos, como a indústria e o comércio, além da consti-
tuição de instituições de ensino voltadas à pesquisa e ao desenvolvimen-
to agrícola.

A produção açucareira mobilizou, no município de Piracicaba, esfor-
ços e recursos financeiros e tecnológicos que resultaram na implantação 
de estrada de ferro, energia elétrica, saneamento, indústria metalúrgica e 
outros avanços considerados bastante significativos no final do século XIX 
e início do século XX.

O açúcar foi um dos mais importantes produtos da economia colonial, 
com destaque para os ciclos do açúcar, do ouro e do café. Contudo, a pro-
dução açucareira jamais deixou de ser importante para o desenvolvimen-
to econômico nacional, especialmente pelo seu potencial de abastecimen-
to do mercado externo. E foi assim desde o período de implantação das 
capitanias hereditárias, quando o açúcar era considerado o produto mais 
importante comercializado pelas colônias portuguesas.

Naqueles tempos, a Coroa Portuguesa optou por cultivar a cana-de-
-açúcar na sua colônia americana, primeiramente porque não encontraram 
metais preciosos na nova área de exploração e porque nela encontraram 
as condições necessárias à implantação do sistema plantation, com grandes 
extensões de terra disponíveis para plantio e solo adequado ao cultivo. A 
esse sistema foram incorporadas as estruturas do latifúndio, do trabalho 
escravo, já utilizado nas colônias estabelecidas na África, e da exploração 
da produção em sistema de monocultura, para a cultura em larga escala, 
voltada à exportação. Ou seja, implanta-se a produção destinada à comer-
cialização no mercado internacional e não ao consumo interno da Colônia.

Quanto ao uso da mão de obra, inicialmente os colonizadores recor-
reram ao trabalho dos indígenas, mas ainda no século XVI passaram a 
investir na aquisição de escravos capturados na África e traficados para 
o Brasil. De acordo com o historiador Boris Fausto, “em 1574, os africanos 
representavam apenas 7% da força de trabalho escrava; em 1591 eram 37% e, em 
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torno de 1638, africanos e afro-brasileiros compunham a totalidade da força de 
trabalho” (Fausto, 1996).

As principais unidades produtoras localizavam-se nas capitanias do 
nordeste, especialmente nas Capitanias de Pernambuco, Bahia e São Vi-
cente, sendo que na região Nordeste se estabeleceram os principais en-
genhos de açúcar da colônia, com crescimento expressivo do número de 
unidades produtoras, conforme registrou Vera Lúcia do Amaral Ferlini 
(1996), correspondendo a 60 unidades em 1560; 118 em 1580; 200 em 1600; 
400 em 1610; 650 unidades em 1710.

A produção na Capitania de São Vicente não obteve os mesmos resul-
tados que os alcançados em Pernambuco e na Bahia, devido a diferentes 
fatores, dentre os quais as condições de solo e clima, tecnologia e mão de 
obra. Além disso, no período de 1789 a 1798, devido aos arranjos políticos 
e econômicos coloniais, determinou-se que os produtos de São Paulo po-
deriam ser comercializados somente pelo Porto de Santos, o que desesti-
mulou os produtores e causou grandes prejuízos aos negócios açucareiros 
da região litorânea paulista. 

Após a liberação de todos os portos, em 1798, os canaviais retomaram 
a produção e registra-se que Ubatuba e São Vicente contabilizavam 44 en-
genhos em 1799, “com uma produção de 40.143 arrobas de açúcar, 239 canadas 
e 11 pipas de aguardente, ultrapassando a produção de antes da proibição” (Pe-
trone, 1964). A produção canavieira da região litorânea paulista, das pri-
meiras décadas do século XIX estava centrada em Ubatuba, São Sebastião 
e Ilha Bela, mas desaparecendo gradativamente e sendo substituída pela 
cultura do café, na época mais economicamente rentável (Petrone, 1964). 

Ainda que a cultura canavieira apresentasse características peculiares 
nas regiões Nordeste e Sul, pode-se dizer que havia aspectos comuns. Os 
Engenhos eram as unidades produtoras, uma fazenda que se dedicava à 
produção do açúcar, correspondendo a toda a unidade: terra, plantação 
e as construções, tais como a casa-grande, a senzala, a capela e a fábrica 
de açúcar.

A casa-grande era destinada à moradia dos proprietários dos enge-
nhos, suas famílias e agregados; a senzala destinada à habitação dos es-
cravos; a capela local era o centro da vida religiosa, para realização das 
missas, batizados, casamentos; a fábrica de açúcar era o local onde se da-
vam as etapas da transformação da cana-de-açúcar. 
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De acordo com Gilberto Freyre, no clássico Casa Grande & Senzala em 
que se dedica aos engenhos nordestinos, a história social da casa grande 
é a história íntima de quase todo o brasileiro, um passado que se projeta 
no presente, pois guarda as bases da formação histórico-social do país. A 
partir dali formou-se uma sociedade patriarcal, aristocrata e escravocrata 
que marcou os processos econômicos, sociais e culturais e que ainda se 
sente em diversos aspectos da organização nacional, pois a força políti-
ca também se concentrou nas mãos desses mesmos senhores de engenho 
aristocratas. (Freyre, 2003),

A partir dos estudos sobre aquela determinada realidade, Freyre apre-
sentou uma interpretação inovadora sobre a história do Brasil, acrescen-
tando aspectos da formação do caráter nacional em meio aos processos de 
miscigenação e exploração econômica engendrados a partir da formação 
da sociedade açucareira do nordeste brasileiro.

Outro espaço essencial para a organização daquele modelo econômico 
era a fábrica, onde ficavam a moenda, as casas de caldeiras e a casa de 
purgar. Assim o caule da cana era esmagado para extração do caldo, pos-
teriormente esse líquido era cozido em tachos de cobre até engrossar e se 
transformar em melaço e, por fim, colocado em formas para secar em peda-
ços, recebendo a denominação de açúcar mascavo, ainda não purificado.

Muitas moendas funcionavam pela tração animal e muitas outras pelo 
uso da força física humana, dos escravos empregados nesse trabalho, 
além das moendas que funcionavam por roda-d’água, que dependiam da 
disponibilidade de recursos para construção de um canal hidráulico.

Por ser muito rentável, a produção se expandiu rapidamente, chegan-
do a contar com 400 unidades produtivas no início do século XVII. Além 
dos engenhos, existiam também incontáveis propriedades pertencentes 
aos lavradores de cana, que eram os produtores da matéria-prima que não 
possuíam os equipamentos dos engenhos e que pagavam pelo uso aos 
proprietários dos engenhos. 

Na Colônia eram produzidos o açúcar mascavo, escuro, geralmente 
consumido no mercado interno, e o branco, comercializado no mercado 
europeu. Do Brasil, era transportado em caixas até Portugal e, de lá, en-
viado para a Holanda, responsável pela distribuição no mundo europeu. 
No século XVII Amsterdã passa a se responsabilizar também pelo refino 
do produto.
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O açúcar refinado era o mais apreciado e de maior valor financeiro no 
mercado, necessitando de tecnologia especializada, não adequadamente 
disponível no Brasil no período colonial. Como Portugal também não pos-
suía os recursos materiais e tecnológicos para o refino, houve o estabele-
cimento de relações comerciais com a Holanda, país que criou tais con-
dições a serviço da dinamização da comercialização do produto. Assim, 
deu-se a inserção holandesa no processo de produção, mantendo-se os 
empreendimentos extremamente lucrativos para ambos os países envol-
vidos no processo.

A sociedade açucareira do período colonial estava estabelecida na re-
gião litorânea, patriarcal, estamental, endogâmica, escravista e aristocráti-
ca, com pouca mobilidade social. A riqueza era definida pela quantidade 
de escravos e terras. 

Esse foi o chamado ciclo do açúcar do Brasil colonial, constituído para 
atender aos princípios da colonização portuguesa, com a Colônia tendo a 
função de complementar a economia da Metrópole, fornecendo os produ-
tos necessários para alimentar a sua participação no comércio mercantilis-
ta da Idade Moderna. 

Um aspecto essencial para a manutenção desse modelo econômico foi 
a escravidão africana. Assim a maior concentração de população africana 
submetida à condição servil pôde ser localizada nas colônias produtoras 
de açúcar, durante o período em que este produto foi o principal e mais 
valorizado, pela economia colonial. A escravidão se manteve por mais de 
quatro séculos, associada a todos os ciclos econômicos, seja da cana-de-
-açúcar, da mineração (a partir do século XVIII) ou do café (ao longo do 
século XIX).

Ciro Flamarion Cardoso, em seus estudos, destacou a excepcionalida-
de da “brecha camponesa”, a que ele definiu como a prática de conceção 
de pedaços de terras para os seus escravos, para que pudessem plantar os 
produtos necessários à sua sobrevivência (Cardoso, 1987). Mas observa-se 
que essa prática incomum não pode ser definida como um modelo de par-
tilha do solo, mas como uma alternativa pontual localizada para atender 
a necessidade de produção complementar de alimentos, já que o modelo 
agrícola adotado se baseava na monocultura exportadora.

Mas o século XIX representaria um período de grandes mudanças 
para a história do país, especialmente no que se refere a uma busca de mo-
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dernização e avanço no progresso da economia, principalmente a partir 
do Segundo Reinado, quando parte da elite brasileira passa a vislumbrar 
a implantação de transformações estruturais na vida econômica, social e 
política do Brasil.

Esse é o contexto que marca a implantação dos Engenhos Centrais no 
Brasil, quando o país estava sob o governo de D. Pedro II e uma série de 
medidas foram tomadas para incentivar o desenvolvimento de tecnolo-
gias que favorecessem a dinamização da produção e a manutenção da 
estabilidade econômica, social e política, em meio a um panorama inter-
nacional bastante tumultuado e ampliação da competição pelos merca-
dos econômicos.

O contexto que marca a implantação dos Engenhos Centrais corres-
ponde historicamente ao Segundo Reinado, o mais longo período da his-
tória brasileira, cuja duração de 49 anos geralmente é identificada como 
uma evidência de ordem, calmaria e estabilidade. Contudo, trata-se de 
uma época de grandes agitações, revoltas, movimentos sociais e transfor-
mações de ordem econômica, política e social.

O Estado monárquico, agrário e escravista buscará, em um período de 
algumas décadas, encontrar meios para se modernizar, do ponto de vis-
ta das tecnologias produtivas disponíveis na época, garantir o montante 
de capital advindo das exportações de produtos primários e incorporar a 
mão de obra do imigrante em substituição ao trabalho servil. 

Costuma-se identificar esse período de quase meio século por três fa-
ses distintas da vida social e política brasileira: de 1840 a 1850, de relativa 
instabilidade; de 1850 a 1870, chamado período de apogeu do Segundo 
Reinado; de 1870 a 1889, com as transformações e crises que levaram ao 
declínio da Monarquia e à Proclamação da República.

Os estudos realizados sobre o Segundo Reinado dão conta de analisar 
a sua estabilidade quanto à organização política, que se assentava nas es-
truturas e relações de poder, especialmente no funcionamento do sistema 
parlamentarista, sob o qual se organizavam, basicamente, as relações en-
tre o poder moderador (monarca) e o poder executivo (ministros), entre 
o poder executivo e o poder legislativo (senadores e deputados) e entre o 
parlamento e o monarca. O Senado era vitalício e as eleições restritas pela 
prática do voto censitário que excluía a grande maioria da população de 
um Estado escravista, mas que, em teoria e aparência, funcionava demo-
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craticamente, o que representa uma contradição, considerando as limita-
ções institucionais impostas à ampla participação política.

Para governar, o Gabinete precisava ter o voto de confiança da As-
sembleia Nacional e o Ministério deveria, por isso, ser composto por ele-
mentos do partido que tivessem o maior número de representantes no 
Parlamento, visto que a configuração do governo era dada pela maioria 
parlamentar em um jogo eleitoral, no qual os dois partidos existentes se 
alternavam no poder, chegando a governar juntos, no Gabinete da Conci-
liação, que vigorou entre 1853 e 1857, sob o comando de Honório Carneiro 
Leão, o Marquês de Paraná.

Essa aparente normalidade política na qual liberais e conservadores 
governavam o país escondia algumas distorções facilmente identificá-
veis, pois os dois partidos representavam a elite dominante, podendo ser 
identificados como integrantes da mesma classe social, porém em disputa 
pelo poder.

Quando se davam as alternâncias, essas representavam apenas a maior 
ou menor proximidade de determinadas personalidades políticas junto ao 
monarca, sem que houvesse transformações fundamentais nas bases da 
sociedade brasileira.

O monarca mantinha o gabinete do partido liberal ou do partido con-
servador por meio do controle do processo eleitoral e, além disso, interfe-
ria na composição política do Parlamento por meio da escolha dos sena-
dores. Outro aspecto envolvido na manutenção da chamada estabilidade 
política do Segundo Reinado era o relacionamento das províncias com o 
poder central, definido no período Regencial, após a aprovação do Ato 
Adicional de 1834, garantindo a autonomia relativa das Províncias, e pela 
Lei Interpretativa de 1840, que restringia essa autonomia ao determinar 
a redução das funções da Assembleia Provincial e retorno à indicação do 
presidente de Província pelo poder central. Desse modo, as províncias 
permaneciam sob o controle do governo imperial, que durante toda a se-
gunda metade do século XIX tendeu à uma centralização e controle polí-
tico cada vez maior. 

A unificação de poder ocasionou uma grande diversificação entre as 
províncias, que podiam ser divididas entre privilegiadas e desprivilegia-
das, conforme fossem as possibilidades de acesso e as influências junto 
aos poderes políticos sediados na Corte. 
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A vida econômica do Segundo Reinado pode ser entendida como um 
processo no qual as transformações estavam ligadas à própria emancipa-
ção do país e representavam prosperidade e progresso. Para Caio Prado 
Júnior (1983), “a segunda metade do século XIX assinala o momento de maior 
transformação econômica na história brasileira”, que é “o prolongamento da fase 
anterior e resulta, em última análise da emancipação do país da tutela política e 
econômica da metrópole portuguesa”.

A estabilidade do período mostrava-se no crescimento do número de 
empresas, que caracterizaria a época de D. Pedro II: na década que se 
segue a 1850, fundam-se 62 empresas industriais, 14 bancos, 3 Caixas Eco-
nômicas, 20 companhias de navegação e vapor, 23 companhias de seguro, 
4 companhias de colonização, 8 de mineração, 3 de transporte urbano, 2 
de gás e 8 estradas de ferro (Prado Jr., 1983).

Quanto ao aspecto econômico, a principal fonte de riqueza vinha do 
setor agrícola, com o café, o cacau, a borracha, o algodão e o açúcar. Es-
pecialmente a partir de 1850, a cafeicultura expande-se pelo interior da 
Província de São Paulo, após ocupar o Vale do Ribeira, possuindo um 
mercado externo promissor que garantiu que a produção se ampliasse 
extraordinariamente e se tornasse a base da economia nacional. 

O país permanecia à mercê das variações do mercado externo, que 
determinava a balança comercial e o panorama completo do capitalismo 
industrial e financeiro, sobretudo porque as atividades econômicas des-
tinavam-se, em sua maior parte, a este mercado. Por essa razão, a vida 
econômica do Império mantinha, basicamente, as mesmas características 
do período colonial, centrada na monocultura e na grande propriedade 
agrária, com os esforços destinados para garantir a produção em larga 
escala, com custos reduzidos e grande margem de lucro. 

Desse modo, ao mesmo tempo em que se mantinha a posição do país 
no mercado internacional, estes fatores eram limitadores do desenvol-
vimento econômico e social. As atividades econômicas mais dinâmicas 
concentravam-se em poucas regiões do país, necessitando, portanto, de 
medidas políticas e econômicas que apontassem para a renovação e su-
peração do panorama agrário, escravista, monocultor e voltado ao mer-
cado externo.

Caio Prado Júnior (1983) apontava para o fato de que a estabilida-
de e o progresso da vida econômica do Brasil, no Segundo Reinado, 
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representam a inexistência de mudanças estruturais. A sociedade da 
segunda metade do século XIX caracterizava-se pela polarização e in-
terdependência entre os grupos de senhores e escravos, sendo que era 
a presença e a quantidade de escravos que garantia a produção e que 
davam valor à propriedade, ao passo que os escravos, apesar de se-
rem os produtores da riqueza, eram tidos apenas como mercadorias, 
mantendo a condição de “peças” comercializáveis, não fazendo parte 
do conjunto de cidadãos do Império, assim como os indígenas, nem 
mesmo citados na Constituição.

A estabilidade social no período do Império era apenas aparente e as-
sentada na hierarquia determinada pelas normas e práticas da sociedade 
escravista, tratando-se, na verdade, de um panorama bastante conflituoso 
no qual a manutenção da ordem dependia de instrumentos de controle, 
como castigos físicos e outros mecanismos de repressão. Com a manu-
tenção do escravismo, essa aparente estabilidade representava, de fato, 
imobilismo, rigidez e exclusão. 

As transformações sociais das últimas décadas do século XIX corres-
pondiam a mudanças na organização econômica que afetaram a socie-
dade brasileira como um todo. O processo teve maior expressão a partir 
de 1850, ano em que foi aprovada a Lei Eusébio de Queirós, trazendo a 
proibição definitiva à prática do tráfico negreiro da África para o Brasil, 
com efeitos que seriam gradativamente percebidos nos diversos setores 
da realidade nacional.

A extinção do tráfico negreiro estava associada às exigências da in-
dustrialização inglesa e ao andamento do capitalismo internacional, que 
dependia, naquele momento, da manutenção e possível ampliação da de-
pendência econômica dos países periféricos. Assim, minar o abastecimen-
to da mão de obra significava desestabilizar economicamente os núcleos 
produtores responsáveis pela produção voltada à exportação, ou, em 
outras palavrar, abalar as estruturas produtivas e subordinar economica-
mente o país aos possíveis investimentos estrangeiros.

A pressão da Inglaterra pela extinção do tráfico escravista iniciou-se 
no período anterior à Independência. Já em 1817, por meio de um acordo 
entre os governos português e inglês, deu-se o reconhecimento da proi-
bição estabelecida pelo Tratado de Viena, de 1815, do tráfico ao norte do 
Equador. Esse acordo foi reafirmado em 1827, quando do reconhecimento 
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da Independência do Brasil pela Inglaterra, quando o novo governo brasi-
leiro aceitou a inclusão da cláusula de extinção do tráfico negreiro. 

Não obstante os acordos e tratados diplomáticos, pouca ou nenhuma 
providência foi tomada no sentindo de colocar em prática as delibera-
ções. Assim, em 1845, o Parlamento inglês aprovou a lei “Bill Aberdeen” 
e conferiu à marinha britânica o direito de aprisionar navios apanhados 
transportando escravos, ou suspeitos de tê-los transportado, bem como 
encaminhar os responsáveis para julgamento em tribunais ingleses. A 
partir daí, navios foram revistados e cargas apreendidas, até que em 1850 
a legislação brasileira aprovou uma nacional em conformidade com as 
normas britânicas.

Como resultado da extinção do tráfico atlântico intensificou-se a mo-
dalidade de tráfico interprovincial, como a comercialização de escravos 
entre as regiões do Império, ocorrendo mudanças na organização do tra-
balho, dentre as quais destaca-se o investimento na substituição do traba-
lho escravo pelo assalariado e o estímulo à imigração estrangeira. 

Na esteira desse processo deu-se a liberação de capitais que, até en-
tão, eram empregados no tráfico, que passaram a ser investidos grada-
tivamente em outros setores econômicos, especialmente urbanos. Desse 
modo, estão associados ao fim do tráfico negreiro: a imigração, a indus-
trialização, a ampliação do mercado interno, a urbanização e a moderni-
zação decorrentes das transformações econômicas.

No período de 1845 a 1852, os dados revelam a grande variação no 
fluxo de entrada de africanos no Brasil, sendo: 19.453 em 1945; 50.325 em 
1946; 56.172 em 1847; 60.000 em 1948; 54.000 em 1849; 23.000 em 1850; 
3.278 em 1851; 700 em 1852.

É nesse período que o Senador Nicolau de Campos Vergueiro ideali-
zou a contratação de trabalhadores europeus para as suas propriedades 
agrícolas e, entre 1847 e 1857, introduziu 177 famílias alemãs, suíças, por-
tuguesas e belgas na sua fazenda Ibicaba, exemplo seguido por outros 
proprietários rurais. 

Mas, aos poucos, foram se revelando situações inconvenientes, liga-
das à permanência da mentalidade e dos hábitos escravocratas. De acordo 
com as observações de Caio Prado Jr., “os proprietários, habituados a lidar 
exclusivamente com escravos, continuavam a conservar muitos deles trabalhando 
ao lado dos colonos, não tinham para com estes a consideração devida à sua qua-
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lidade de trabalhadores livres; os contratos de trabalho que os imigrantes assina-
vam antes de embarcar na Europa, e desconhecendo ainda completamente o meio 
e as condições do país onde se engajava, eram geralmente redigidos em proveito 
exclusivo do empregador e não raro com acentuada má-fé” (Prado Jr., 1983).

A extinção do tráfico negreiro ampliou a tendência à utilização do imi-
grante como trabalhador assalariado e colono. O incremento da imigração 
europeia serviu para remodelar a organização do trabalho nas áreas ru-
rais e urbanas, mas sobretudo na produção cafeeira, cuja mão de obra foi 
largamente utilizada nas últimas décadas do século XIX e primeiras déca-
das do século XX. Pode-se mesmo afirmar que a imigração acompanhou o 
crescimento da economia cafeeira e, com isso, tendeu a se concentrar em 
São Paulo.

De acordo com os dados censitários, os estrangeiros concentraram-se 
nas áreas onde as atividades econômicas estavam em expansão. Assim é 
que em 1872, caracterizavam-se estrangeiros cerca de 30% dos habitantes 
do Rio de Janeiro, 12% da população de Porto Alegre, 11% da população 
de Curitiba e 8% da população de São Paulo.

Tabela 1. Brasil e Estado de São Paulo. Imigração,1884-1920.

Períodos Brasil São Paulo São Paulo (%)

1884-1887 145.880 53.023 36,3

1888-1890 304.054 157.781 51,9

1891-1900 1.129.315 733.781 64,9

1901-1920 1.469.095 733.335 58,3

 
Fonte: Ladislau Dowbor. A Formação do Capitalismo Dependente no Brasil. 

São Paulo: Brasiliense, 1982.

A agricultura permaneceu como a base da economia brasileira e os 
melhoramentos técnicos continuaram sendo introduzidos no país por 
companhias e grupos estrangeiros. 



186   |   MARILDA SOARES

2.2. A produção açucareira paulista e o 
“ressurgimento” do açúcar

A produção açucareira paulista, no contexto das últimas décadas do 
século XIX, superou o quadro estabelecido no final do século XVIII, com 
aumento da produção devido a dinamização do comércio no Porto de 
Santos e outras medidas governamentais, como a maior facilidade para 
obtenção de terras no interior da Província, com melhor qualidade de re-
levo, clima e solo, o que garantia maior qualidade e competitividade do 
produto, levando à ampliação das áreas produtivas, tendo seu apogeu 
produtivo registrado no ano de 1830. 

Outro fator importante foram os investimentos nas melhorias do Ca-
minho da Serra do Mar, a partir da última década do século XVIII, pavi-
mentado e batizado com o nome de Calçadão do Lorena, representando 
uma mudança qualitativa no acesso e transporte da produção até o Porto 
de Santos.

De acordo com Rodrigues e Ross (2020), “todas essas condições possibi-
litaram o desenvolvimento do ciclo do açúcar em São Paulo, no final do século 
XVIII e meados do século XIX, na área entre Sorocaba, Piracicaba, Mogi Guaçu e 
Jundiaí, constituindo o “Quadrilátero do Açúcar”, cujas terras se constituíam 
de colinas amplas, solos ricos e fisiograficamente propícios ao plantio da 
cana e expansão dos engenhos.

O Quadrilátero do Açúcar compunha-se de diversas cidades dentre as 
quais destacavam-se Mogi Mirim, Itu, Piracicaba, Capivari e Campinas, 
além de Jundiaí, Porto Feliz e Sorocaba. Os canaviais expandiam-se a par-
tir de Itu, indo em direção a Piracicaba e Capivari. Devido à qualidade dos 
solos derivados de basalto e diabásio, a produtividade do plantio de Pira-
cicaba expandiu-se rapidamente e superou a de Itu, que até 1854 fornecia 
as maiores safras da Província. 

Petrone (1964) informa que a expansão cafeeira, a queda do preço do 
açúcar e as dificuldades para o transporte constituíram-se em fatores im-
portantes para o declínio de uma produção que voltava a se mostrar eco-
nomicamente atrativa e em ascensão. Assim, em 1850-1851, foram produ-
zidas 344.904 arrobas de açúcar e 470.054 arrobas de café, ao passo que em 
1854 o montante de açúcar produzido na Província foi de 62.290 arrobas, 
enquanto o café atingiu 335.550 arrobas. 
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Quanto à conjuntura nacional de finais do século XIX, grandes trans-
formações de âmbito mundial determinariam mudanças na vida material, 
social e política do país, que buscaria se remodelar e realizar um extraor-
dinário progresso. Como analisou Caio Prado Jr. (1983), essa foi a época 
que “numa palavra, a antiga colônia segregada e vegetando na mediocridade do 
isolamento, se moderniza e se esforça por sincronizar sua atividade e se esforça por 
sincronizar sua atividade com a do mundo capitalista contemporâneo”.

Este processo de crescimento econômico foi acelerado pelo final da 
guerra contra o Paraguai, em 1870, pois o Brasil pôde contar com o retor-
no da mão de obra dos soldados mobilizados no conflito externo, além 
de dispor de algum recurso técnico para a indústria, que se acumulou em 
função das necessidades da guerra, sobretudo para as indústrias têxtil e 
alimentícia. E, a esse quadro, acrescenta-se o fato de que, com o fim da 
guerra, ficavam resolvidos os principais litígios que o país tinha com os 
países vizinhos, assegurando a “paz” na região do Prata. Trata-se de uma 
conjuntura de avanço material do Brasil, mas também de dependência 
econômica do capital estrangeiro, que podem ser observados a partir dos 
seguintes dados:

Tabela 2. Brasil. População, estradas de ferro e produção cafeeira, 1850-1890.

Ano População Estradas de ferro (km) Produção de café (t)

1850 8.000.000 304

1855 410

1860 579

1864 465

1865 812

1867 11.030.000 601

1870 1.000 1.215

1872 10.112.061

1875 1.801 931

1880 1.668
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1883 4.805

1887 8.846

1888 9.200

1889 9.583

1990 14.333.915 3.502

 
Fonte: Carlos Guilherme Mota (org.). Brasil em perspectiva. São Paulo: DIFEL, 1975.

Tabela 3. Brasil. Linhas telegráficas, 1864-1889.

Ano Linhas telegráficas (km)

1864 187

1875 5.286

1889 18.925

 
Fonte: Carlos Guilherme Mota (org.), op.cit, 1975.

Tabela 4. Brasil. Patentes industriais, 1850-1889.

Ano Patentes industriais

Até 1850 15

1851/55 40

1856/60 27

1961/65 41

1866/70 53

1871/75 61

1876/80 294

1881/89 955

 
Fonte: Carlos Guilherme Mota (org.), op.cit, 1975.
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Tabela 5. Brasil. Empréstimos externos, 1858-1889.

Ano
Valor nominal

£
Taxa % Fim a que se destina

1858 1.526.500 4,5 Prolongamento da E.F. D. Pedro II

1859 508.000 5,0 Pagamento saldo empréstimo 1824

1860 1.373.000 4,5 Prolongamento da E.F. Pernambuco

1863 3.855.300 4,5 Cobrir déficits, 

1865 6.363.600 5,0                        dívida flutuante,

1871 3.459.600 5,0                        amortização de empréstimos 

1875 5.301.200 5,0                        anteriores – 1863-1875

1883 4.599.600 4,5 Melhoria de E.F., fornecimento de água etc.

1886 6.431.000 5,0 Cobrir déficits e dívida flutuante

1888 6.297.300 4,5 Prolongamento e construção de E.F.

1889 19.837.000 4,0 Conversão
 

Fonte: Carlos Guilherme Mota (org.), op.cit, 1975.

No conjunto das transformações da segunda metade do século XIX, 
dentre os acontecimentos do período, a abolição destacou-se como o mais 
expressivo. O tema do abolicionismo foi colocado como uma questão im-
portante para pensar a economia e a sociedade brasileira, principalmente 
a partir da Lei Eusébio de Queirós, de 1850, que cortou o fornecimento de 
novos contingentes de escravos e abriu espaço para que se discutisse poli-
ticamente o tema da substituição do regime escravista pelo trabalho livre 
e assalariado.

A opinião nacional mobilizava-se em torno da questão abolicionista, 
especialmente porque acreditava-se que a agricultura entraria em colapso 
sem o braço escravo. Foi por essa razão que se decidiu, politicamente, 
que o processo abolicionista seria gradual e feito de forma bastante lenta, 
de modo que seus impactos fossem minimizados do ponto de vista da 
produção e da ordem social. Como pano de fundo dos debates estava a 
questão da propriedade privada, envolvendo a propriedade da terra e de 
escravos, de modo que os senhores não concebiam a ideia de abolição sem 
indenização por parte do governo.
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Por outro lado, a campanha abolicionista conquistou a adesão de di-
versos setores sociais, contando com o apoio de intelectuais e populares, 
alcançando destaque na atuação de parlamentares liberais, como José do 
Patrocínio, Joaquim Nabuco e Rui Barbosa. Organizaram-se campanhas, 
comícios, espetáculos e conferências com a atuação de artistas, intelectuais 
e estudantes. Peças teatrais divulgavam a causa abolicionista e jornais li-
berais passaram a publicar artigos e poesias e, muitas vezes, se recusando 
a publicar notas sobre fugas de escravos e recompensas. Parte dos milita-
res e dos religiosos contrários à escravidão também aderiram a essa causa.

A Lei do Ventre Livre foi aprovada em 1871 e formou-se, a partir de en-
tão, o fundo emancipacionista para comprar alforrias, a que se somaram as 
decisões judiciais favoráveis aos escravos que se queixavam dos maus-tratos. 
Mas o processo, como determinado anteriormente pelas forças políticas con-
servadoras, foi bastante lento, mediado pelas leis parciais, como a Lei dos Se-
xagenários, de 1885, que tinha pouco efeito concreto sobre o panorama social. 

Em 1884, os escravos foram emancipados no Amazonas e no Ceará. 
Em São Paulo, fazendeiros cafeicultores republicanos, como Campos Sa-
les, Bernardino de Campos e Antônio Prado, que já utilizavam majorita-
riamente a mão de obra imigrante, comprometeram-se a emancipar seus 
escravos. E, finalmente, em 1888, os cafeicultores do oeste paulista se pro-
nunciaram a favor da abolição. 

No período em que ocorreu a Abolição, em 1888, a composição social 
das cidades caracterizava-se pela presença de uma incipiente classe inter-
mediária formada por pessoas que não eram nem senhores nem escravos, 
mas que desempenhavam funções ligadas à manufatura, ao comércio e 
prestação de serviços, além daqueles que estavam à margem, privados 
das oportunidades de exercerem funções remuneradas e, portanto, de in-
serção ou ascensão social. Com o crescimento da população imigrante nos 
espaços rurais, nas fazendas do interior de São Paulo, verificou-se o au-
mento do número de trabalhadores livres e assalariados. 

2.3. Economia piracicabana e açúcar

Dois séculos após o fim do período colonial, o açúcar permanece como 
importante produto da economia brasileira, movimentando um imenso 
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setor produtivo que se desdobra em uma rede de empresas, empregos, 
produtos e serviços. No início do último quartel do século XX, no biênio 
1974-1975, os dados apontam a produção de 91,4 milhões de toneladas 
de cana-de-açúcar e 6.720,6 mil toneladas de açúcar. Nos anos de 2000-
2001 registou-se o crescimento da produção da cana para 363,7 milhões 
de toneladas, com o montante de açúcar produzido estimado em 18.994,4 
mil toneladas.

A maior parte da produção destinou-se ao mercado externo, como de-
monstram os números expressivos de 1989-1990, com cerca de 1.540,5 mil 
toneladas exportadas e lucro estimado de 525.486,3 mil dólares, e de 2000-
2001, com a exportação de 13.354,3 mil toneladas e lucro de 2.093.643,7 mil 
dólares, sendo essa alta associada à demanda de derivados, especialmente 
à produção do álcool combustível (Baccarin, 2005).

A respeito da importância econômica dos engenhos para a história do 
Município de Piracicaba, na segunda metade do século XVIII, os padrões 
econômicos até então implementados no Brasil Colonial passam por uma 
reformulação, especialmente devido às possibilidades abertas pelas re-
formas pombalinas e pelo governo do Morgado de Mateus (1765-1775), 
alterando, inclusive a história administrativa da Capitania de São Paulo. 

Do ponto de vista econômico, uma das principais preocupações con-
sistia em ampliar o potencial produtivo da Colônia e, quanto à Capitania 
de São Paulo, superar a sua relativa estagnação econômica, promovendo 
ações que favorecessem o desenvolvimento da exportação de produtos 
primários. Assim, empreenderam-se grandes esforços para a ampliação 
das áreas de ocupação, extensão das fronteiras, abertura de caminhos em 
direção ao interior da Colônia e investimentos na defesa do território sob 
domínio português. 

Esse processo se estenderia até o século XIX, perpassando os perío-
dos Imperial e início da República, quando o crescimento populacional, 
a implantação de melhor infraestrutura rural e urbana e a expansão da 
produção voltada aos mercados externo e interno se transformariam com 
maior nitidez.  

Sobre as áreas de produção do setor canavieiro, nos séculos XVIII e 
XIX, Maria Thereza Schorer Petrone informa que São Paulo apresentava a 
maior concentração nas áreas do Litoral Norte, compreendendo a produ-
ção de açúcar e aguardente em Santos, Ubatuba, São Sebastião e Ilha Bela, 
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cujo escoamento dava-se, especialmente, por navegação de cabotagem até 
a cidade do Rio de Janeiro; no Vale do Paraíba, onde registrava-se a pro-
dução açucareira associada às atividades agropecuárias e agricultura de 
abastecimento; nas localidades de  Sorocaba, Piracicaba, Mogi-Guaçu e 
Jundiaí – o “quadrilátero do açúcar” –, além das subáreas de Itu e Campi-
nas, territórios com grande fertilidade dos solos, disponibilidade de terras 
agricultáveis e expressivo desenvolvimento produtivo (Petrone, 1968).

De acordo com os dados analisados por Francisco Vidal Luna acerca 
da produção de açúcar e derivados, em 1804, o oeste paulista concentrava 
parte significativa da fabricação, com 64,7% dos proprietários de enge-
nho, sendo que o litoral paulista representava 15,4% e o Vale do Paraíba 
14,4%. A capital produzia 60,3% da produção de aguardente e o litoral 
21,3%. No ano de 1829, um levantamento demonstrou que o oeste paulista 
concentrava 82,8% da fabricação de açúcar, enquanto o Vale do Paraíba 
era responsável por 10,4%. A produção de aguardente esteve concentrada 
especialmente no Vale do Paraíba, com 49,9%, na capital, com 31% e no 
litoral, com 9,4% (Luna, 1998).

No planalto paulista, região geográfica localizada entre a Serra do Mar 
e o Campinas, o desenvolvimento da produção canavieira deu-se, primei-
ramente, em engenhos de pequenas dimensões, com o posterior aumen-
to dos investimentos, a partir de capital excedente de outras atividades 
produtivas, investimentos em equipamentos e ampliação do número de 
trabalhadores. Assim, foram se constituindo as grandes propriedades e as 
unidades industriais do setor agroaçucareiro.

Em contraste com o panorama da produção açucareira nordestina, em 
São Paulo, poucos eram os lavrados especializados no fornecimento de 
matérias-primas para os engenhos. As unidades produtivas paulistas con-
jugavam a cultura principal com a produção de alimentos para o mercado 
interno, o que, segundo Petrone (1968), favoreceu a menor dependência 
dos paulistas em relação ao abastecimento de víveres.

Por outro lado, mesmo tendo a produção do açúcar orientada para os 
mercados externos, os recursos técnicos utilizados pelos paulistas eram 
rudimentares, fator que buscavam superar pela constante incorporação 
de novas terras, visando ao aumento da produtividade. Segundo Marcelo 
Guimarães Godoy (2007), “as etapas fundamentais da fabricação de açúcar no 
Sudeste eram as mesmas das vigentes no Nordeste”, porém, “no caso de São 
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Paulo, a distância entre o planalto e Santos, porto de exportação, e a decorrente 
necessidade de vencer longo percurso terrestre em precárias condições de trans-
porte concorria para o rebaixamento da qualidade do açúcar”. 

De acordo com Petrone (1968), o aumento do uso da mão de obra escra-
va é um fator associado ao desenvolvimento da grande lavoura comercial 
em São Paulo, estruturada no latifúndio, monocultura e escravidão, assim 
como se dava nas propriedades agrícolas do Nordeste brasileiro, desde o 
início do período colonial, com a superexploração da mão de obra e a bai-
xa expectativa de vida dos cativos, devido às más condições de trabalho, 
saúde e alimentação, o que resultava em atitudes de rebeldia e diversos 
conflitos. Além desses fatores, muitos outros contribuíram para que, no 
século XIX, inúmeras unidades produtoras de açúcar se convertessem em 
produtoras de café, com a crescente implantação do trabalho livre e assa-
lariado, por meio da incorporação da mão de obra dos imigrantes.

Quanto à produção agropecuária, Canabrava e Mendes (1938) apon-
tam que em 1798, a região de Piracicaba, com três engenhos, produziu 700 
arrobas de açúcar; em 1799, nove engenhos produziram 1.922 arrobas. Em 
1816, a região possuía as maiores propriedades rurais de São Paulo, ultra-
passando a produção canavieira de Itu. Em 1818, apresentava uma rede 
fundiária nitidamente apoiada na grande propriedade, com 27 fazendas 
de cana.

Em pesquisa publicada em 2013, Adalmir Leonidio aponta que um 
tombamento datado de 1817 registrou a presença de 264 lavradores na 
região, 893 escravos e uma população de cerca de 2 mil habitantes.

A partir de 1836 os apontamentos indicam o crescimento econômico, 
sem lotes de terras desocupada e com o predomínio de pequenas pro-
priedades produtoras de café, arroz, feijão, milho, algodão e fumo, além 
da pecuária, de tal forma que Piracicaba era considerada um importante 
centro abastecedor.

Naquele ano de 1836, registrava-se o funcionamento de 78 engenhos, 
com a produção de 115.609 arrobas de açúcar e 1.078 canadas de aguar-
dente. Em 1854, as 51 fazendas de cana-de-açúcar produziram em torno 
de 131.000 arrobas de açúcar (Canabrava & Mendes, 1938).

Segundo dados apresentados por Marcondes (2008), em 1816, Pira-
cicaba ultrapassou a produção canavieira de Itu, possuindo as maio-
res propriedades rurais da Província de São Paulo, crescimento que 
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já vinha ocorrendo desde fins do século XVIII: em 1798, produziu 700 
arrobas de açúcar; em 1799, 1.922 arrobas; em 1836, 115.609 arrobas; 
em 1854, cerca de 131.000 arrobas de açúcar. No município e na região 
a produção canavieira continuou prosperando, especialmente em Itu, 
Piracicaba, Porto Feliz e Capivari, que nos anos de 1854 e 1855 foram 
responsáveis pela produção de 2/3 de todo o açúcar exportado pelo 
Porto de Santos.

A região também passou se dedicar à produção cafeeira. Mas, em Pi-
racicaba, muitos lavradores optaram pela ampliação da cultura da cana, 
enquanto, em localidades próximas, muitos outros preferiram adaptar 
as antigas instalações ao cultivo do café, produto de grande importân-
cia para a economia exportadora da época, alcançando também números 
expressivos na década de 1880, especialmente em Milhã, Serrote e Serra 
Negra (Canabrava & Mendes, 1938).

Como ressaltou Marcondes, Piracicaba destacou-se na dinamização da 
cultura da cana, investindo na instalação de Engenhos Centrais. 

O Engenho Central de Piracicaba foi criado em 1881 e inaugurado em 
1883, empreendimento resultante da fusão de capitais nacionais e interna-
cionais, representados pelos fazendeiros de Piracicaba, Barão de Rezende e 
Barão de Serra Negra, e de franceses, formando, desse modo, a Societé Su-
crérie Bresilienne. Já no ano de 1884, a produção registrada foi de 30.000 ar-
robas, como apontou Sawyer, em estudo de 1908 (apud Marcondes, 2008).

De acordo com os dados pulicados pela Secretaria Municipal de Ação 
Cultural – SEMAC, em 1903, o Engenho Central era composto pelas fa-
zendas Santa Lydia e São Luiz, Cayapia, Santa Rosa, Santa Cruz e Enge-
nho, além do arrendamento das terras das fazendas Lenheiro, Algodoal, 
Terras do Barão, Enxofre e Kannebley para plantio da cana-de-açúcar 
(SEMAC, 2012).

A seguir, surgiu o Engenho Monte Alegre, comprado dos herdeiros da 
Fazenda do Marquês de Monte Alegre, que se constituiu em uma grande 
força para o incremento da produção açucareira e da economia local.

Segundo nos informa Marcondes, em 1896, Piracicaba e Capivari eram 
os maiores centros açucareiros do Estado. A autora relata que em 1903 o 
Estado de São Paulo possuía dez usinas açucareiras, sendo duas situadas 
em Piracicaba e que se constituíam em grandes unidades produtivas, o 
que se pode perceber pelas dimensões e condições de infraestrutura da 
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Usina de Piracicaba, Engenho Central, que contava com 24 quilômetros 
de via férrea, de um metro de bitola, ligada à Estrada de Ferro Ituana 
(Marcondes, 2008). 

De acordo com Jorge Mialhe, em Cidadão de dois mundos, a história do 
processo de implantação dos engenhos em Piracicaba foi profundamente 
marcada pelo panorama histórico mundial do século XIX, com os proces-
sos que se desenrolaram na Europa e resultaram na consolidação de um 
novo quadro político, econômico e social e implicaram no estabelecimento 
dos processos migratórios e na disponibilização de recursos estrangeiros 
para investimentos financeiros e tecnológicos em setores econômicos pro-
missores, dentre os quais destaca-se a produção do setor sucroalcooleiro 
(Mialhe, 2012).

Figura 112. Transporte de cana por locomotiva. 
Acervo da Secretaria Municipal da Ação Cultural.

O século XIX foi o cenário de diversas transformações econômicas no 
Brasil e no mundo, especialmente devido à intensificação do capitalismo 
industrial que entrava na etapa denominada Segunda Revolução Indus-
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trial, quando o capital internacional realizou grandes investimentos nos 
setores produtivos urbanos, setor agrícola e financeiro. 

Os processos de unificação da Itália e da Alemanha, assim como as 
transformações políticas que se deram na França, praticamente ao lon-
go de todo o século, provocaram grandes rupturas econômicas e sociais, 
comprometendo os padrões de investimentos internos e disponibilizando 
mão de obra rural e urbana que viria a integrar os quadros da popula-
ção imigrante das Américas, como também recursos financeiros europeus 
que seriam investidos em outras regiões do mundo, como foi o caso do 
Brasil, país recentemente convertido em nação independente, e que apre-
sentava grande potencial de desenvolvimento econômico e de exploração 
de matérias-primas essenciais para o comércio e a produção industrial 
dos países europeus, como também carente de recursos para financiar a 
incorporação de novas tecnologias para modernizar os sistemas produti-
vos tradicionais.

A economia brasileira, à época, baseava-se na exploração da mono-
cultura exportadora, tendo como principais produtos o café e a cana-de-
-açúcar, produzidos em larga escala e consumidos e comercializados em 
todo o mundo. No processo de emancipação política e de consolidação 
do Estado Nacional, a prosperidade econômica e o acúmulo de riquezas 
eram fatores primordiais para manter o equilíbrio social e a legitimidade 
do poder imperial constituído. E, em meio às pressões internacionais, es-
pecialmente da Inglaterra, o fim do tráfico escravista e a substituição da 
mão de obra cativa africana pelo trabalho assalariado passaram à ordem 
do dia das discussões e dos projetos e acordos políticos.

Dentre os imigrantes, destacaram-se quantitativamente os destinados 
ao trabalho agrícola e aqueles que seriam empregados nas pequenas pro-
fissões urbanas. Porém, localizamos, em menor quantidade, os trabalha-
dores mais especializados, técnicos familiarizados com os modernos equi-
pamentos e sistemas produtivos industriais.

Sobre a produção brasileira de café e açúcar, analisando o intervalo 
de um século, de 1821 a 1830 e de 1921 a 1930, Edgard Carone aponta o 
crescimento da cafeicultura, de 18,4% para 69,6%, e o decréscimo da pro-
dução açucareira, de 30,1% para 1,4%. Tal diminuição estava associada 
ao aprimoramento tecnológico das unidades de produção de importan-
tes países concorrentes, com destaque Java, Sumatra e Cuba, com melhor 
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aparelhamento técnico, exploração de terras virgens e novas espécies de 
cana-de-açúcar (Carone, 1972).

Para incentivar a produção e a alta dos preços no mercado internacio-
nal, o governo imperial do Brasil buscou adotar medidas modernizantes 
para o setor açucareiro, no sentido de equipará-lo aos concorrentes estran-
geiros, como destaca-se a partir de 1875 com a substituição dos antigos 
banguês por modernos Engenhos Centrais.

De acordo com Mialhe, essa fase de impulsionamento da indústria 
açucareira deu-se graças aos incentivos e garantias oferecidos pelo gover-
no imperial no último quartel do século XIX, período em que surgiram os 
engenhos centrais, até fins da república Velha, quando as usinas vieram a 
substituí-los. O conceito de “engenho central” correspondia à separação 
entre as atividades agrícolas e industriais: “com o Engenho Central inicia-se 
a revolução industrial do açúcar no Brasil, promovendo a utilização das estradas 
de ferro, do trabalho livre e a substituição do transporte animal pela máquina à 
vapor” (Mialhe, 2012).

Mialhe refere-se, mais especificamente, ao Decreto Imperial nº 2.687, 
de 6 de novembro de 1875, e ao Decreto nº 8.357, de 24 de dezembro 
de 1881, referentes às concessões de engenhos centrais, afiançados pelo 
Estado, com a garantia de investimento de capital de 30.000:000$; juros 
de 7% ao ano; empréstimos a cada engenho estabelecido de 500:000$ a 
1.000:000$, segundo a capacidade produtiva, e podendo exceder o valor 
mediante documentos. comprobatórios da produção local, plano e orça-
mento das obras propostas.

Posteriormente, outro impulso seria dado ao setor por meio da racio-
nalização da intervenção do Estado na organização da produção cana-
vieira, sobretudo com a criação do IAA (Instituto do Açúcar e do Álcool), 
no período da Era Vargas, uma autarquia do governo federal, criada pelo 
Decreto Nº 22.789, de 1933, com o objetivo de orientar, fomentar e con-
trolar a produção de açúcar e álcool e de suas matérias-primas em todo o 
território nacional. 

Como asseverou Miliet, os Engenhos Centrais eram “a única táboa de 
salvação á que se possam agarrar os agricultores de pouca força, os que sofrejam 
menos de 1500 pães (de açúcar), entretanto formam a grande maioria. E comple-
menta: “nos Engenhos de maior safra devem ser introduzidos aparelhos aperfei-
çoados e estabelecidos uma rede de vias férreas” (1881, apud Mialhe, 2012).
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Apesar da modernização da produção e da qualidade das safras, no 
final da década de 1880 a sociedade, que funcionava por ações, finan-
ciada pela emissão de debentures e contratação de empréstimos junto 
ao governo ou particulares, estava endividada, de modo que não havia 
alternativa além da venda para a liquidação dos compromissos financei-
ros assumidos. Em 1889 a Companhia entrou em concordata. Em 1891 
o Barão de Rezende tornou-se sócio da Niágara Paulista. Para tanto, en-
trou com a usina, seus assessórios e a água, como também 120 alqueires 
de terra da chácara São Pedro e 380 alqueires das fazendas Santa Lydia 
e São Luiz. Mas, o rendimento das fazendas de cana estava aquém das 
expectativas, razão pela qual foram feitos investimentos na moderniza-
ção do material da usina e adquiridos também 90 alqueires da fazenda 
Gilbert, 40 alqueires da Santa Cruz e 189 alqueires da fazenda Cayapiá. 
Entretanto, somente as terras da Santa Cruz eram de boa qualidade e a 
sociedade ruiu financeiramente.

Segundo Mendes Torres (2009), desde o século XIX, os proprietários de 
terras piracicabanas destacavam-se como grandes empreendedores, além 
de sua atuação política no Império, como, por exemplo, o padre Manoel 
Joaquim do Amaral Gurgel, professor e diretor da Academia de Direito 
e proprietário da Fazenda Monte Alegre; o Dr.  Nicolau Pereira de Cam-
pos Vergueiro, sócio do Brigadeiro Luiz Antonio de Souza, da empresa 
Vergueiro e Souza, notadamente empreendedor e destacado proprietário 
rural, dono de expressivas extensões de terras em Piracicaba e Senador 
imperial; o também político, José da Costa Carvalho, Marques de Mon-
te Alegre, ministro do Império e novo proprietário dos Engenhos Monte 
Alegre, Taquaral e Limoeiro. 

Os grandes proprietários de Piracicaba e região eram possuidores 
de títulos de nobreza e de influência no meio político. Além deles, ha-
via os pequenos proprietários, dedicados à produção alimentícia, aos 
engenhos de aguardente e ao comércio local, o que caracterizava uma 
economia mista, como demonstram os dados relativos ao ano de 1876, 
pouco antes da expansão do açúcar e do café no montante da produ-
ção local:
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Tabela 6. Piracicaba, Diversificação da produção, 1876.

Produtos Área cultivada Produção

Algodão 180 16.000 

Arroz 2.500 75.000 

Batata 300 15.000

Café 4.000 200.000 

Cana 1.380 60.000 

Feijão 5.000 25.000

Fumo  25 500

Mandioca 1.000 6.000

Milho 20.000 2.500.000

Campos artificiais 1.500 35.880

Total 35.880 2.897.500

 
Fonte: Eliana Tadeu Terci e Maria Thereza Miguel Peres. Os impactos da  

expansão canavieira-açucareira no mercado de trabalho de Piracicaba. ABPHE, 2003.

De acordo com os apontamentos de Maria Celestina Torres, a década 
de 1870 seria crucial para a expansão econômica de Piracicaba, indican-
do mudanças qualitativas na construção de infraestrutura para garantir a 
maior dinamização da produção e seu escoamento. Assim, esboçavam-se 
as ações para prover a cidade de energia, transporte e conhecimentos téc-
nicos adequados ao contexto de modernização industrial vivido pelo país 
naquele final do século XIX. Desse modo, em 1873, a Câmara Municipal 
demandou ao Governo Provincial a cessão 50 de lampiões a querosene, o 
que permitiu a instalação de postes nas esquinas e inauguração da ilumi-
nação pública.

Quanto ao transporte ferroviário, em 20 de março 1870 os investido-
res piracicabanos se reuniram e levantaram o valor de 600 contos de réis 
para viabilizar a implantação de um ramal da Estrada de Ferro Ituana 
até a Cidade, então denominada Constituição. Tal quantia correspondia a 
trinta mil ações de 20$000 cada. A 28 de abril, em nova reunião, estiveram 



200   |   MARILDA SOARES

presentes “o comendador Francisco José da Conceição, José Pinto de Almeida, o 
Dr. Prudente José de Moraes Barros, o Dr. Estevão de Souza Rezende, o Tenen-
te-coronel Carlos de Arruda Botelho, diretores da Cia Ituana, o Dr. Elias Pacheco 
Jordão e João Tobias de Aguiar” (Torres, 2009).

Em meio a essa conjuntura de mudanças formava-se, em Paris, em 2 
de abril de 1899, a Société de Sucréries de Piracicaba, que viria a comprar 
a Companhia Niágara Paulista. Como relata Mialhe, foi constituída pe-
los acionistas Maurice Allain (presidente), Fernand Doré (conselheiro) 
e Henry Durocher, que possuíam, respectivamente, 4.000 ações, 5.000 
ações e 7.500 ações, cada uma ao valor de 100 francos franceses. Esse 
empreendimento controlou sete engenhos em São Paulo e no Rio de Ja-
neiro, em períodos diversos, e que atuou fornecendo empregos tanto 
para nacionais como para imigrantes e, no caso específico de Piracicaba, 
aglutinando imigrantes franceses, contribuindo substancialmente para o 
avanço da indústria do açúcar, na medida em que oportunizou a intro-
dução de materiais, equipamentos e processos produtivos desconheci-
dos até então (Mialhe, 2012).

Os Engenhos Centrais do país, de um modo geral passariam a receber 
investimentos internacionais, como ocorreu em Piracicaba, com a Société 
de Sucréries Brasiliennes.

Considerando os dados publicados por Ramos e Szmrecsáyi, no ano 
de 1901, a produção da agroindústria canavieira paulista apresentou da-
dos expressivos relativos ao montante gerado por Piracicaba e demais usi-
nas ligadas à Sucrèries:

Tabela 7. São Paulo. Produção da agroindústria canavieira, 1901.

Usinas  
(Localização)

Proprietários
Cana moída

(t)
Açúcar

(t)
Aguardente

(1000 l)

Dumont 
(São Simão) 

Henrique Dumont 4.304 240 40

Freitas 
(Araraquara)

Banco da República 13.400 840 56

Indaiá (Franca) Augusto Ramos nd 210 30

Lorena (Lorena) Sucreries Brésiliennes 10.247 859 93
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Monte Alegre 
(Piracicaba)

Antonio Alves de 
Carvalho

10.326 900 nd

Piracicaba 
(Piracicaba) 

Sucreries Brésiliennes 53.390 4.136 490

Porto Feliz 
(Porto Feliz)

Sucreries Brésiliennes 1.878 120 8

Villa Raffard 
(Capivary)

Sucreries Brésiliennes 36.373 2.815 211

Sub-Total 129.918 10.121 928

Engenhos e Engenhocas 1.150.000 57.000 80.000

TOTAL GERAL 1.279.918 67.121 80.928
 

Fonte: Brandão Sobrinho, 1903, apud Pedro Ramos & Tamás Szmrecsányi. 
Evolução histórica dos grupos empresariais da agroindústria canavieira paulista. 

História Econômica & História de Empresas, v. 5, n. 1, 19 jul. 2012.

Consoante aos números apresentados, pode-se observar que de 129.918 
toneladas do açúcar moído produzido no Estado de São Paulo, 101.888 fo-
ram geradas nas propriedades sob o comando da Sucreries Brésiliennes, ou 
seja, 78,42% do total paulista. 

Quanto à produção proveniente de Piracicaba, o total foi de 63.716, 
correspondente a 49,04% do total do Estado naquele ano.

Em sua tese de doutorado, Lucas Emerique (2014) abordou o processo 
de desenvolvimento da produção industrial de Piracicaba, dos engenhos 
de açúcar à indústria automobilística, centrando as análises no período 
posterior à década de 1970, quando há no município o impulso de de-
senvolvimento do setor sucroalcooleiro e, nas décadas seguintes, com o 
processo de desconcentração industrial da capital paulista e seu entorno, 
a cidade recebe novos e maiores investimentos, proporcionados pela con-
juntura do capitalismo internacional que destinou amplos recursos para a 
implantação de indústrias no interior paulista.

A administração pública de Piracicaba passa a investir na conquista 
desses capitais promovendo incentivos fiscais, qualificação de mão de 
obra e disponibilização de espaço específico, os Distritos Industriais, para 
a implantação das novas empresas.
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Dessa forma, a produção agrícola, que apresentou grande impulso de 
crescimento entre as décadas de 1930 e 1970, beneficiou-se da disponi-
bilidade de matérias-primas e da proximidade da capital paulista, cujo 
mercado consumidor ampliou-se nesse período, como também os cen-
tros financeiros responsáveis pela comercialização dos produtos em lar-
ga escala.

Na primeira metade do século XX, destaca-se o processo de ressurgi-
mentos da agroindústria canavieira paulista e as transformações que pre-
cederam o período de expansão agrícola de 1930 a 1970, com ampliação 
do investimento de capitais na produção voltada para o abastecimento do 
mercado interno e o fornecimento de matérias-primas para a indústria, 
processo acompanhado pela modernização tecnológica, aumento da pro-
dutividade do trabalho agroindustrial e crescente concentração fundiária 
das terras cultiváveis. 

A partir da década de 1930, um grande impulso ao melhoramento 
dos produtos e da produtividade da agroindústria canavieira passaram a 
contar com o incremento de pesquisas desenvolvidas, com destaque para 
a atuação da Divisão de Inspetoria e Fomento Agrícola da Secretaria da 
Agricultura do Estado de São Paulo, com a representação dos interesses 
dos usineiros paulistas nas comissões do Governo Federal, bem como a 
criação da EECP (Estação Experimental de Cana de Piracicaba), regula-
mentada em 1930 e que passou a integrar o conjunto de estações experi-
mentais do IAC (Instituto Agronômico de Campinas) a partir de 1935.

Em artigo publicado sobre a Estação Experimental, no jornal O Estado 
de São Paulo, constam as seguintes informações:

“25 hectares de terra, um prédio para sua sede com laboratórios e 
gabinete, uma casa para o chefe de culturas, galpão para máquinas, 
cocheira para os animais, “garages” para automóveis, depósito para 
materiais diversos e uma instalação completa para o estudo siste-
mático da irrigação dos canaviais. Situada na zona mais açucareira 
do Estado, em Piracicaba, junto à Escola Agrícola “Luiz de Quei-
roz”, a Estação Experimental tem por objetivo primeiro a cultura 
racional da cana-de-açúcar, em todos os seus aspectos, transmitindo 
aos agricultores os resultados dos estudos experimentais que realiza. 
Investiga também os problemas relativos à exploração industrial da 
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planta, designando a fabricação de álcool e açúcar, bem como ques-
tões pertinentes à climatologia e às terras paulistas, sob o ponto de 
vista cultural” (OESP, 1933, apud Oliver e Szmrecsány, 2003).

Os dados estatísticos revelam a tendência da agroindústria canavieira 
paulista de superar a produção da região Norte-Nordeste, o que se con-
solidaria a partir da década de 1950. Segundo ressaltam Graciela Oliver e 
Tamás Szmrecsány (2003), tratou-se de um processo de mudança que tam-
bém foi fomentado pelas medidas do Instituto do Açúcar e do Álcool – IAA, 
instituído em 1933, além da transformação do excedente de açúcar em ál-
cool industrial e motor, o que permitiu que as grandes usinas pudessem 
expandir o potencial produtivo, tanto nas destilarias anexas, como no au-
mento dos canaviais e na instalação de estabelecimentos para a fabricação 
de álcool.

Em 1958, a produção de açúcar nas usinas de Piracicaba mostrava-se 
bastante expressiva frente ao montante dos municípios próximos, como 
publicado pelo IAA e registrado em Terci e Peres (2003):

Tabela 8. Produção de sacas de açúcar, 1958.

Municípios Usinas Sacas de 60 kg

Piracicaba

Costa Pinto 416.627

Piracicaba 402.000

Monte Alegre 396.882

Modelo 170.009

Tamandupá 97.114

Santo Antonio 69.167

Total 1.551.799

Santa Bárbara D’Oeste

Santa Bárbara 407.893

De Cilo 330.521

Furlan 83.011

Azanha 73.566

Total 894.991
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Rio das Pedras

Santa Helena 281.881

Bom Jesus 195.389

São Jorge 149.120

São José 82.980

Total 709.370

Charqueada São Francisco 255.364

Total 255.364

Total 3.411.524
 

Fonte: IAA – Jornal de Piracicaba, 1958, apud Terci e Peres, op. cit. 2003.
 
Contudo, a partir da segunda metade da década de 1970, as oscila-

ções da política e do comércio exterior interferiam na cotação do preço 
do açúcar no mercado internacional. Do mesmo modo, as mudanças na 
política interna, como o estabelecimento e o posterior declínio do Proál-
cool, interferiram no ritmo e nas transformações que se deram na indús-
tria piracicabana.

 De acordo com Emerique (2014), as antigas usinas e engenhos favore-
ceram o surgimento de oficinas destinadas à manutenção de equipamen-
tos das indústrias de açúcar e aguardente, sendo que algumas delas ini-
cialmente pequenas, mais tarde tornaram-se grandes indústrias do ramo 
metalúrgico.  Dentre os novos empreendimentos industriais, destaca-se 
os do ramo automobilístico, com a vinda da Caterpillar e da Hyundai e de 
outros investidores ligados ao setor.  Mas a diversificação que se verificou 
a partir da década de 1970, deu-se também com a implementação de in-
dústrias metalmecânicas, têxteis, alimentícias e de papel e celulose.

Após o período do Milagre Econômico, de 1970-1980, o país passa-
ria pelo processo de desconcentração dos tradicionais polos econômicos, 
havendo a interiorização de investimentos em regiões que oferecessem 
maiores incentivos à produção e que tivessem melhor potencial de mão 
de obra, matérias-primas e infraestrutura para desenvolvimento do pro-
cesso produtivo.

De município tipicamente agrícola, como apontavam os dados esta-
tísticos das primeiras décadas do século XX, Piracicaba foi se converten-
do também em polo industrial e tecnológico. Empregando tecnologia de 
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ponta na produção sucroalcooleira, o município tornou-se inclusive polo 
de ensino e pesquisa, contando com os recursos fornecidos pelo desen-
volvimento de pesquisas essenciais ao setor agrícola, mormente na Escola 
Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” – Universidade de São Paulo 
– ESALQ-USP e no Centro de Energia Nuclear na Agricultura – CENA.

2.3.1. Engenho Central

Parte significativa desse processo de desenvolvimento econômico, po-
lítico e social destaca-se o Engenho Central, localizado às margens do Rio 
Piracicaba, próximo à região central, como unidade produtiva integrante 
da história econômica, política, social e cultural da cidade de Piracicaba.

O Engenho Central adquiriu status de patrimônio histórico e cultural 
em 1º de agosto de 1989, contando com o referendo do CODEPAC e dos 
Poderes Executivo e Legislativo, sensíveis ao apelo das entidades liga-
das à preservação histórica e ao anseio popular para transformar aquele 
espaço em referencial de produção e diversas manifestações da cultura. 
Também foi reconhecido como patrimônio do Estado de São Paulo pelo 
CONDEPHAAT, pela Resolução nº 92, de 25 de agosto de 2014.

Atualmente, o Parque do Engenho abriga a sede da SEMAC (Secreta-
ria Municipal de Ação Cultural), o Teatro Erotides de Campos, o Salão In-
ternacional de Humor de Piracicaba, a Casa do Artesão e diversos espaços 
para exposições e outros eventos artísticos, culturais e turísticos de grande 
projeção, como, por exemplo, a encenação da Paixão de Cristo, a Festa das 
Nações, o Festival Afropira e a Virada Cultural Paulista.

Retornando no tempo, ao final do século XIX, vamos encontrar a eco-
nomia brasileira estruturada a partir da produção agrícola e exportadora, 
sendo a produção local, piracicabana, baseada na exploração de produ-
tos primários, recorrendo ao uso da mão de obra escrava, com pequena 
parcela remunerada e, gradativamente, substituindo-a pelo trabalho li-
vre, com destacado incentivo à imigração europeia para as grandes fazen-
das paulistas.

Foi naquele contexto que surgiu, em 1881, o Engenho Central, cuja edi-
ficação foi promovida pelo Barão de Rezende, Estevão Ribeiro de Souza 
Rezende, com o objetivo de implantar ali um trabalho assentado na mão 
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de obra livre, fato que se explica pelo declínio do tráfico atlântico, espe-
cialmente a partir de 1845, com o advento do “Bill Aberdeen”, Ato pro-
mulgado pelo Parlamento britânico que autorizava os britânicos a fazer a 
apreensão dos navios suspeitos de transportar escravos no oceano Atlân-
tico; em 1850, com a Lei Nº 581, conhecida como Lei Eusébio de Queirós, 
que regulamentara a proibição e a repressão ao tráfico de escravos afri-
canos no Império do Brasil; assim como a Lei Nº 2.040, de 1871, “Lei do 
Ventre Livre” ou “Lei Rio Branco”, que tornava livre os filhos de mulheres 
escravas nascidos a partir de então. Além desses fatores, há que se desta-
car, também, a política de Estado empreendida no sentido de contratar 
mão de obra estrangeira, sobretudo para a produção agrícola nas áreas 
rurais do país. 

Já no ano de 1899, o Engenho foi vendido para a Société de Sucréries 
Bresiliennes e transformado em uma das mais importantes usinas de pro-
dução de açúcar do Estado de São Paulo. 

Figura 113. Fotografia do Engenho Central, quando propriedade do Barão de Rezende. 
Período anterior a 1899. Acervo da Secretaria Municipal da Ação Cultural.

Conforme relato feito pelo Sr. José Spitt Netto, em publicação do IHGP, 
em 1966, conforme designado pelo Conselho de Acionistas da França, che-
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gou de Paris o Dr. Felipe Burgard, já imbuído da função de Gerente Geral 
no Brasil da Société de Sucréries Bresiliennes, cargo anteriormente ocupado 
pelo Dr. Gerard Valentin. Ao dar início às suas atividades, o Dr. Burgard 
estabeleceu contato com as unidades produtivas de São Paulo e do Rio de 
Janeiro, nomeando Élcio Corrêa de Morais como Gerente Administrativo 
das Usinas de Piracicaba, Rafard e Porto Feliz. Os serviços contábeis até 
então realizados no Escritório Central, na capital paulista, passaram a ser 
realizados nas próprias unidades de produção e que se procedessem mo-
dernizações nos setores.

A primeira unidade de produção a passar pelo novo sistema seria a 
Usina Piracicaba, chamada Engenho Central, designando o Sr. José Stipp 
Netto como Chefe da Contabilidade, em junho de 1967.

No período de 1967-1968, o representante Geral no Brasil anunciou a 
nacionalização e a mudança na denominação social da Société de Sucreries 
Bresiliennes, que passaria a se chamar UBASA (Usinas Brasileiras de Açú-
car S.A.). Em 1968, o Grupo vendeu o controle acionário para o Grupo 
Deltec, proprietário de grandes empresas e que passou a administrar as 
usinas de Piracicaba, Rafard e Porto Feliz. 

O Dr. Geraldo Quartim Barbosa, Diretor Responsável, diretor da em-
presa, foi nomeado para lançar um grande empreendimento imobiliário, 
Terras do Engenho, denominado Nova Piracicaba, localizado nas áreas 
da antiga fazenda de açúcar Areão, onde ainda estava em funcionamento 
a olaria da Usina. O escritório imobiliário foi instalado inicialmente no 
perímetro industrial do Engenho Central, com a movimentação contábil 
lançada na contabilidade da Usina Piracicaba, sob a competência do Sr. 
Antenor Camossi.

A Société de Sucreries Brésiliennes deliberava, em reunião da Diretoria, 
em 21 de abril de 1969, em Paris, com a presença de Yvon Segalen, Ma-
rio Barboza-Carneiro e Hubert de Mahuet, conceder poderes especiais a 
Octavio E. de Jesus Mestre Martin para dar prosseguimento ao programa 
de venda dos bens imobiliários localizados nas cidades de Piracicaba, Ra-
fard, São Paulo e Rio de Janeiro, já sem interesse para a empresa. 

Octavio Mestre Martin, na condição de mandatário e em nome da So-
ciedade, poderia vender no todo ou em partes, ceder a qualquer entidade 
pública ou privada, transferir gratuitamente ou não, terrenos para a cons-
trução de estradas, praças, escolas, campos de jogos etc., celebrar contra-
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tos e acordos, aceitar prazos de pagamento, receber e conceder todas as 
garantias, passar escrituras e fazer o necessário para garantir o melhor 
interesse da Sociedade, como descrito no documento H, da pasta Pasta 
9.A.2.6 (Caixa nº 62), datado de 21 de abril de 1969.

As transações imobiliárias compreendiam:

– vender os terrenos da Chácara São Pedro, situada na Vila Rezende, 
com cerca de 287 hectares, e as casas de moradia e alojamentos da usina 
de Piracicaba;

– lotear, dividir, vender, no todo ou em parte, uma propriedade de 
cerca de 20 hectares, situada em Piracicaba e que faz parte de um imóvel 
mais importante, inscrito no Registro de Imóveis sob Nº 2717, Livro 3F, 
folha 56; 

– vender no todo ou em parte um terreno de cerca de 812 m2, situado 
em Piracicaba, na Avenida Maria Maniero próximo à via férrea, avaliado 
em NCr$26.000,00; um terreno de cerca de 2.242 m2, situado à Av. Maria 
Maniero, esquina da Av. João Nery, avaliado em NCr$50.800,00; um ter-
reno de aproximadamente 980 m2, situado à Av. Maria Maniero, entre a 
Av. Américo Brasiliense e Av. João Nery, avaliado em NCr$20.500,00; um 
terreno de aproximadamente 980 m2, situado à Av. Dona Eliza, entre a 
Av. Américo Brasiliense e a Av. João Nery, avaliado em NCr$18.000,00; 
um terreno de aproximadamente 2.415 m2, situado à Av. Américo Brasi-
liense, entre a Av. Maria Maniero e a Av. Dona Maria Eliza, avaliado em 
NCr$40.750,00; um terreno de aproximadamente 301 m2, situado à Av. 
Dona Maria Eliza, entre a Av. Américo Brasiliense e a Av. Barão de Ser-
ra Negra, avaliado em NCr$5.800,00; um terreno de aproximadamente 
4.472 m2, situado à Av. Dona Francisca, esquina da Avenida Don João Bos-
co, avaliado em NCr$49.800,00; um terreno de aproximadamente 2.046 
m2, situado à Av. Dona Francisca, esquina Don João Bosco, avaliado em 
NCr$22.500,00; um terreno de aproximadamente 250 m2, situado à Av. 
Barão de Serra Negra, esquina do futuro prolongamento da Av. Louren-
ço Ducatti, avaliado em NCr$2.300,00; um terreno de aproximadamente 
9.800 m2, situado no loteamento Areão, avaliado em NCr$39.150,00; um 
terreno de aproximadamente 35.904 m2, situado entre a Av. 1º de Agosto 
e a via férrea da Sorocabana, avaliado em NCr$310.400,00; um terreno de 
aproximadamente 2.875 m2, situado na Chácara São Pedro, de proprieda-
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de da Société de Sucreries Brésiliennes, por efeito de troca efetuada com 
o Senhor Dedini, avaliado em NCr$18.400,00; as propriedades Giboinha e 
Carroceiro, fazendo um conjunto de cerca de 600 “alqueires paulistas” ou 
1.500 hectares, situadas na estrada municipal em direção a Conchas, La-
ranjal Paulista, Botucatú, avaliadas em NCr$625,00 por alqueire, a vista; 
um terreno de aproximadamente 13.700 m2, situado no terreno das Indús-
trias Anexas e confrontando com a nova estrada de Piracicaba-Limeira, 
com as propriedades da Escola Luiz de Queiroz e com a via férrea da 
Société de Sucreries Brésiliennes, avaliado em NCr$63.800,00; um terreno de 
aproximadamente 245,63 hectares, chamado chácara São Pedro, situado 
no bairro de Vila Rezende, avaliado em NCr$6.877.640,00; 

– lotear, dividir, vender no todo ou em parte, na base de um preço in-
dicador médio de NCr$1,25 o m2, uma propriedade de aproximadamente 
82.900 m2 no distrito de Ártemis e confrontando com o Rio Piracicaba, o 
ribeirão Saveiro e a estrada Piracicaba – Águas de São Pedro;

– permutar um terreno de 17.748 m2, situado na Vila Rezende, com-
preendido na escritura de transcrição Nº 7.717 do cartório do registro de 
imóveis da primeira circunscrição imobiliária, com um terreno de pro-
priedade da municipalidade de Piracicaba, de 22.445 m2, situado na Vila 
Rezende, efetuando-se a citada permuta pelo valor de cada terreno de 
30.000,00 cruzeiros novos. 

Nesse cenário de mudanças, naquele ano de 1969 o Grupo Silva Gor-
do, da família do Dr. José Adolpho da Silva Gordo, adquiriu, no Estado 
de São Paulo, a Refinadora Paulista S.A., a Usina Monte Alegre de Pira-
cicaba, a Usina Tamoio de Araraquara, a Fábrica de Papel e Celulose de 
Monte Alegre, a Fazenda Guatapará de Américo Brasiliense, bem como 
o controle acionário da UBASA. José Adolpho era banqueiro, proprie-
tário do Banco Português do Brasil S.A. e ex-Secretário da Fazenda do 
Governo do Estado de São Paulo na gestão do governador Adhemar 
de Barros.

A mudança gerou uma reestruturação nas atividades e nas atribuições 
de parte dos funcionários, passando o Sr. José Spitt Netto a Gerente Admi-
nistrativo do Engenho Central. Embora as perspectivas de desempenho 
da fabricação fossem muito boas, anunciavam-se sinais de uma possível 
interrupção das atividades produtivas do Engenho Central, ou de mu-
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danças estruturais, o que se mostrou mais claramente a partir de 1972, 
quando se soube que o Engenho estaria terminando a sua última safra. 

As empresas do Grupo Silva Gordo, incluindo as usinas do Grupo 
SSB-UBASA estavam em processo de venda do controle acionário e os 
novos compradores assumiriam o compromisso de pagar dívidas e finan-
ciamentos bancários, contando com o aval do IAA (Instituto do Açúcar 
e do Álcool). O grupo comprador era formado por 48 usinas de açúcar e 
álcool associadas à Copersucar, levando o nome de União São Paulo S.A. 
Agricultura, Indústria e Comércio. Conforme relatou o Sr. Spitt, o “grupo 
comprador, como pagamento, entregava às mãos do Grupo Silva Gordo a Usina 
Piracicaba, acompanhada de todas as suas propriedades agrícolas, a “Indústrias 
Anexas” e suas terras, as residências do Engenho, que faziam parte do Parque 
Industrial, e toda a frota de veículos e tratores das Usinas de Rafard, Porto Feliz 
e também Piracicaba”.

A última safra do Engenho Central, de 1972 /1973, significou um re-
corde de produção, registrado a marca histórica de 742.186 sacas de 60 
quilos de açúcar. Tendo as suas atividades produtivas encerradas, em 
1974 o Engenho Central foi convertido em patrimônio histórico.

2.3.2 Monte Alegre

E no bojo da história dos grandes produtores de Piracicaba, localiza-
mos o Monte Alegre, local que abrigou a massa documental que justifica 
a existência dessa publicação e que hoje denominamos “Acervo do Monte 
Alegre”.

A Usina Monte Alegre também teve sua história de desenvolvimento 
social e econômico associada à produção açucareira, que se mostrou bas-
tante rentável desde princípios do século XIX. De acordo com os dados 
históricos, o vigário de Piracicaba Joaquim do Amaral Gurgel formou a 
Fazenda Monte Alegre em 1804, especialmente para a produção da cana-
-de-açúcar, além de outros pequenos cultivos. Em 1816, a propriedade foi 
vendida para o Senador Vergueiro e o Brigadeiro Luiz Antônio de Souza, 
que haviam fundado a sociedade agrícola Vergueiro & Souza.

À sua época, Nicolau Pereira de Campos Vergueiro também foi um 
dos mais prósperos fazendeiros de São Paulo. Em parceria com o Capitão 
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José de Andrade e Vasconcellos, seu sogro, adquiriu, em 1807, uma ses-
maria de duas léguas em quadra, localizada em Piracicaba, fundando, a 
seguir, o Engenho do Limoeiro, que inicialmente seria administrado por 
João Manuel Vergueiro, seu irmão. 

Em 1814, Vergueiro e Vasconcellos adquiriram uma nova sesmaria, 
denominada Monjolinho, de três léguas de testada e uma de fundo, loca-
lizada nos Campos de Araraquara e destinada à criação de gado. Com o 
passar do tempo, Vergueiro se tornaria o único dono de ambas as proprie-
dades (Mendes, 2017), que juntas representavam o capital fundiário de 
6:702$000 mil-réis, além do valor dos escravos, do gado, do maquinário e 
outros bens, não avaliados naquele montante (Forjaz, 1924). 

Em 1816, Vergueiro mudou-se para Piracicaba. Como investidor, ad-
quiriu terras na região de Rio Claro, em sociedade com o Brigadeiro Luís 
Antônio de Sousa Queiroz, sendo estas uma parte da sesmaria do Morro 
Azul, onde foi instalado o Engenho de Ibicaba, implantado para a produ-
ção de açúcar e aguardente. Com o falecimento do Brigadeiro, em 1819, 
e a partilha dos bens entre os herdeiros, a sociedade foi dissolvida e Ver-
gueiro passou a proprietário exclusivo da área, amealhando o valor de 
15:631$831 mil-réis em terras (Mendes, 2017).

Os apontamentos históricos revelam que Dona Genebra de Barros Lei-
te, viúva do Brigadeiro Luís Antônio, contraiu segundas núpcias com o 
José da Costa Carvalho, posteriormente Governador da Província de São 
Paulo e intitulado Marquês de Monte Alegre. Com a partilha dos bens do 
Brigadeiro e a dissolução da sociedade Vergueiro & Sousa, Dona Gene-
bra e o seu esposo mantiveram a propriedade que compreendia as áreas 
de Monte Alegre, Taquaral e Limoeiro. E José da Costa Carvalho viria a 
ampliar esse patrimônio com a aquisição de terras vizinhas às do Monte 
Alegre (Cachioni, 2020).

Em 1824 as fazendas Monte Alegre e Taquaral foram unificadas sob a 
propriedade do Marquês de Monte Alegre, que viria a falecer em 1860. A 
propriedade passaria ao Conselheiro Costa Pinto e, posteriormente, aos 
seus herdeiros, que a venderiam a Joaquim Rodrigues do Amaral e Inda-
lécio de Camargo Penteado, em 1888, ano em que foi constituído o Enge-
nho Central de Monte Alegre.

No período que se sucede até 1860, quando do falecimento do Marquês 
de Monte Alegre, registra-se que o engenho foi um dos mais importantes 



212   |   MARILDA SOARES

produtores de açúcar da região. Contudo, como o Marquês não possuía 
herdeiros diretos, a posse de suas propriedades foi legada aos seus sobri-
nhos Pedro Augusto da Costa Silveira e Rita Angélica da Costa Carvalho 
Silveira, que instalariam, em 1887, o Engenho Central (Cachioni, 2020).

Com a morte de Costa Silveira, a fazenda Monte Alegre e o Engenho 
Central Monte Alegre foram vendidos para os sócios Joaquim Rodrigues 
do Amaral, antigo administrador, e Indaécio de Camargo Penteado, mo-
rador de Itu, que ampliaram, para além da produção açucareira, a produ-
ção voltada à compra e venda de produtos agrícolas. Com a abolição do 
regime escravista, a partir de 1888, os proprietários passaram a organizar 
o trabalho livre, receber imigrantes e a construir casas para suas instala-
ções da fazenda Monte Alegre. A partir de 1889, a empresa passa a usar a 
denominação Amaral & Penteado (Cachioni, 2020).

A sociedade Amaral & Penteado manteve-se até 1894, devido aos pre-
juízos alcançados após 1890, quando problemas climáticos causaram a di-
minuição das safras e da produção, ampliando os problemas financeiros.  

Antônio de Almeida Rocha e Francisco de Paula Bueno, da sociedade 
Almeida Rocha e Bueno, adquiriam a fazenda de 849,5 alqueires, o En-
genho Central, os maquinismos para a moagem e fabricação de açúcar e 
aguardente, a casa de morada, a casa de máquinas, como as benfeitorias e 
casas para colonos, pelo prazo de cinco anos, ao longo dos quais Almeida 
Rocha seria o responsável pela administração do engenho e Bueno pela 
comercialização dos produtos (Cachioni, 2020). 

De acordo com Eliana Tadeu Terci (1991), o objetivo desses investidores 
era a diversificação da produção, incluindo o cultivo da cana-de-açúcar e do 
café, de gêneros alimentícios e pecuária, como alternativa para a sustenta-
ção da propriedade, mantendo como prioridade a agroindústria canavieira 
e a produção de alimentos apenas para o abastecimento dos trabalhadores. 

Em 1899, o Dr. Manoel Buarque de Macedo (Filho) comprou a pro-
priedade que, em 1990, viria a ser incorporada pela Empresa de Obras 
Públicas do Brasil, sob a gerência de Buarque de Macedo, vice-presidência 
do engenheiro Francisco Feio e presidência de Antônio Alves de Carvalho 
(Guerrini, 2009, citado por Cachioni, 2020). Peres (1990, citada por Cachio-
ni, 2020) informa que, em janeiro de 1900, a Cia. do Engenho Central de 
Monte Alegre possuía como acionistas Antônio Alves de Carvalho, Pedro 
Alexandrino de Almeida, João da Cunha Caldeira, Dr. Clemente Ferreira, 
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Eng. Jonas Pompeia, Christiano C. R. Luy e Francisco de Freitas. Terci 
também salienta que, em março de 1901, foram aprovadas pela Assem-
bleia Geral alterações no Estatuto da companhia, então denominada So-
ciedade Anonyma Engenho Central de Monte Alegre. 

De acordo com o novo Estatuto, a sede anteriormente localizada na 
cidade de São Paulo, passa para Piracicaba e o presidente e diretores a 
receber remuneração mensal. Muitas foram as mudanças no sentido de 
modernizar a produção, do Engenho Central de Monte Alegre, como o 
reequipamento das instalações e a construção de alguns quilômetros de 
estrada de ferro para o transporte da cana (ainda que a maior parte da co-
lheita continuasse sendo transportada até as moendas em carros de qua-
tro rodas puxados por mulas) e contratação de trabalhadores qualificados 
para a produção e no transporte. 

Já nas primeiras décadas do século XX, o empreendimento desponta-
va como importante produtor, destacando-se naquela fase de incentivo e 
desenvolvimento da produção açucareira. 

Quanto ao bairro, associado à vida econômica gerada pela Usina, pos-
suía a Vila Heloísa, a casa grande, a capela de São Pedro, a gruta de Nossa 
Senhora de Lourdes, as casas dos moradores e trabalhadores da usina, sob 
o comando do industrial Pedro Morganti, que, a partir de 1900, empreen-
deu esforços para o progresso do bairro.

Em 1910, o Engenho Colonial de Monte Alegre foi modernizado com a 
fundação da Companhia União dos Refinadores, ampliando a sua capaci-
dade produtiva e as condições de infraestrutura do bairro: melhorias nas 
casas, água, luz e esgoto e incentivo para as atividades sociais, de lazer e 
esportes, especialmente a partir de 1923, quando do surgimento do União 
Monte Alegre Futebol Clube. O bairro também foi provido de médicos, far-
mácia, mercearia, armazém, padaria, escola, biblioteca, cinema e a capela 
de São Pedro, essa com as linhas arquitetônicas inspiradas na Capela de 
Bolzano, capital da região Trentino-Alto Adige, no norte da Itália. Os dados 
estatísticos apontam a existência de 5.000 moradores em sua época áurea.

Em 1923, o Decreto n° 16.150 autorizou o funcionamento e aprovou os 
estatutos da Sociedade Anônima Refinadora Paulista. Em 1924, a Compa-
nhia União Agrícola seria transformada na Sociedade Anônima Refinado-
ra Paulista, incorporando as usinas de Tamoio e Porto Real. Pedro Mor-
ganti realizaria uma série de transações, com o melhor aproveitamento 
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dos setores produtivos e comerciais e praticar preços mais competitivos. 
A partir de 1928, a Refinadora Paulista se concentraria na produção su-
croalcooleira, na Usina Monte Alegre e na Usina Tamoio, em Araraquara, 
ao passo que a Companhia União dos Refinadores, com sede na cidade de 
São Paulo, se concentraria na comercialização do açúcar. 

Como afirmou Marcelo Cachioni (2020), além das usinas, outros em-
preendimentos de menor vulto eram mantidos, como as pequenas plan-
tações de café, criações de gado e hortos florestais. Para ampliar as antigas 
instalações e a fabricação, armazenamento, transporte e comercialização do 
açúcar, o empreendimento dependia de investimentos do grande capital.

Ainda de acordo com o pesquisador, essa mudança “impulsionou a for-
mação de um sistema oligopsônio açucareiro a partir das refinadoras, com alta 
concentração de capital no comércio interno e no beneficiamento industrial, com o 
monopólio de mercado, principalmente em São Paulo. A formação da Usina Mon-
te Alegre foi viabilizada a partir da articulação comercial diretamente com a pro-
dução entre a Cia. União dos Refinadores e a Refinadora Paulista S.A., as quais 
estavam entre as maiores refinarias de açúcar do país”.  E com o fortalecimento 
do monopólio da distribuição do açúcar, no final da década de 1930, “a 
Usina já contava com 5.000 habitantes distribuídos em suas 650 casas nas fazen-
das do complexo”, ampliando a produção que, durante a Segunda Guerra 
Mundial, chegou a cerca de seis milhões de litros de álcool por ano.

Em 1936, Pedro Morganti, ordenou a construção da Capela de São Pe-
dro, cuja construção foi finalizada no ano seguinte. O arquiteto italiano 
Antônio Ambrote foi o responsável pelo projeto, inspirado no estilo neor-
românico da Igreja dos Santos Caterina e Prospero, de Bozzano, Massaro-
sa, na província italiana de Lucca. O pintor italiano Alfredo Volpi, com o 
auxílio de Vergílio Silva e João de Campos, pedreiros da usina, foi o res-
ponsável pela decoração, feita com os notáveis afrescos que se encontram 
no interior da Capela. 

Naquela ocasião, a Capela de São Pedro fazia parte da Paróquia do 
Bom Jesus, que tinha o Monsenhor Martinho Salgot como vigário e que 
foi o solicitante das licenças para que se pudesse realizar ali os ofícios re-
ligiosos. Em 16 de julho de 1954, em razão do crescimento da população 
e da grande extensão territorial do Município, o Bispo Diocesano Dom 
Ernesto de Paula assinou o Decreto de criação da Capelania Curada da 
Usina Monte Alegre. 
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Em 1941, com o falecimento de Pedro Morganti, o filho Lino Morganti 
assumiu a direção do empreendimento e, mais a frente, a família abando-
naria o setor sucroalcooleiro e seus bens, como as fazendas aos arredores 
de Piracicaba e Guatapará e a Refinadora Paulista, seriam transferidos a 
outros grupos econômicos. A denominação do conjunto desses empreen-
dimentos passaria a ser Refinadora Paulista S.A. – Açúcar e Álcool, Usinas 
Paulistas de Açúcar S.A. e Imobiliária Guatapará.

Em 1971, os empresários associados José Adolpho Silva Gordo, José da 
Silva Gordo Neto, José Barreto Dias Filho e Roberto Barreto Dias adquiriram 
a Usina Monte Alegre. A Fábrica de Celulose e Papel Piracicaba passou a 
se chamar Indústria de Papel Simão S/A, que seria adquirida em 1975 pelo 
Grupo Ometto. O complexo da usina passaria à denominação Monte Belo 
S/A Açúcar e Álcool, tendo como principais acionistas a Companhia Indus-
trial e Agrícola Ometto, a Usina da Barra S.A. Açúcar e Álcool, a M. Dedini 
S.A. Participações. As terras, ainda bastante produtivas à época, foram di-
vididas entre as Usinas Iracema, Costa Pinto, Santa Bárbara e as Indústrias 
Dedini. A usina continuou a funcionar até 1980, sendo desativada em 1981.

Figura 114. Pintura da Fazenda Monte Alegre (1850), óleo sobre tela de Henrique Manzo. 
Acervo do Museu Paulista da Universidade de São Paulo.
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Considerações finais

O Acervo do Monte Alegre, por sua extensão e potencial informativo, 
será objeto de inúmeras pesquisas sobre os diversos temas que ele con-
templa e deve, sobretudo, ser preservado por meio das práticas recomen-
dadas pelas metodologias de preservação, conservação e restauro, des-
crição e catalogação, garantindo a acessibilidade a todos os historiadores, 
memorialistas, arquivistas e outros profissionais que venham usá-lo como 
fonte privilegiada de investigação. 

As fontes documentais preservadas são vestígios de um passado que 
se quer perpetuar e conhecer. As informações que elas comportam per-
mitem compreender os valores e as práticas próprias de pessoas que vi-
veram em uma época anterior ao presente, que efetivamente não existe 
mais, não se repetirá tal como foi, e que não mais pode ser vivida. Daí a 
importância da conservação como prática essencial à salvaguarda da do-
cumentação sob responsabilidade de um arquivo público e histórico que 
poderá adotar o conjunto de medidas e procedimentos para assegurar a 
proteção física permanente contra os agentes que podem causar a deterio-
ração dos diversos itens do Acervo.

Os cuidados especiais com os documentos de valor permanente abran-
gem desde a limpeza até o uso de métodos específicos para a recuperação 
de documentos danificados ou deteriorados pelo tempo, por manuseio 
ou acondicionamento inadequados, ou mesmo por acidentes naturais e 
outras circunstâncias danosas à preservação. E, no caso dos registros de 
datação mais antiga, faz-se necessário o restauro e o acondicionamento 
apropriado, assim como a digitalização para garantir o acesso público 
sem danificar os originais. 
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No processo de descrição serão identificados, localizados, resumidos 
ou transcritos, em diferentes níveis de profundidade os fundos, grupos, 
séries e peças documentais de um arquivo permanente. Assim, os próxi-
mos estudos referentes ao Acervo do Monte Alegre devem comportar a 
elaboração de instrumentos de pesquisa, como: guia, com as informações 
básicas da massa documental; inventário descritivo, com a descrição de 
suas subdivisões temáticas; catálogo, com descrição exaustiva ou parcial 
das unidades documentais que compõem as subdivisões temáticas ou os 
arranjos arquivísticos; transcrição dos documentos manuscritos; digitali-
zação; dentre outros procedimentos técnicos.

Essa documentação histórica compreende o acervo textual, iconográfi-
co e tridimensional que guarda parte importante da memória local e que 
servirá, sobretudo, como fonte permanente para memorialistas, historia-
dores, jornalistas e pesquisadores em geral.  Toda pesquisa que venha a 
ser feita a partir dela deverá, necessariamente, considerar a permanente 
conexão com a Arquivística, a Arqueologia e a Museologia, visto que es-
ses campos da ciência têm em comum o mesmo objetivo de preservar as 
informações para viabilizar a permanente investigação e para que sejam 
um legado para as gerações futuras, como referenciais identitários.

Os vestígios do passado possuem um imenso valor que ultrapassa a 
sua materialidade, pois depende de pesquisa, abstração, inferências e aná-
lise crítico-comparativa para que se possa perceber, exatamente, o mun-
do que permitem decifrar. Daí a importância de salvaguardar as massas 
documentais, para que possar servir de referenciais para a produção de 
novos saberes, de modo que o passado, o presente e o futuro estejam ade-
quadamente relacionados por meio do resgate histórico. 

Sem dúvida, o Acervo do Monte Alegre contribuirá para a pesquisa 
referente à História do Município de Piracicaba, à História Econômica, à 
História Social do Trabalho, dentre outros temas, como uma importante 
tarefa a ser realizada. Dessa forma, esperamos ter colaborado com esta 
modesta publicação inaugural e que tais fontes de pesquisa sejam objeto 
de atenção de estudiosos e instituições de ensino e pesquisa interessados 
em desvendar seu conteúdo inusitado.
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Notas

1 LE GOFF, J.; NORA, P. História: novas abordagens. Rio de Janeiro: 
Francisco Alves, 1976; LE GOFF, J.; NORA, P. História: novos proble-
mas. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1976; LE GOFF, J.; NORA, P. His-
tória: novos objetos. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1976; BURKE, 
P. A Escola dos Annales. A revolução francesa da historiografia. São 
Paulo: Unesp, 1991; LE GOFF, J. A história nova. São Paulo: Martins 
Fontes, 1998.

2 De acordo com a cronologia dos ciclos, temos a predominância dos 
produtos: 1503-1550: ciclo do pau-brasil; 1550-1650: ciclo do açúcar; 
1560 até o fim do período colonial: subciclo do gado; 1642 até o fim 
do período colonial: subciclo do fumo; 1694-1760: ciclo da mineração 
(diamantes: a partir de 1729); 1780-1790: subciclo do algodão; 1790-
1810: ressurgimento do ciclo do açúcar; 1825-1930: ciclo do café; após 
1930: industrialização.

3 Movimento ou Revolução AgTech é um termo cunhado nos EUA para 
se referir às empresas de tecnologia aplicada ao agronegócio. 

4 Publicação do IHGP (Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba).
5 Antônio da Rocha do Canto era português, nascido por volta de 1595, 

e ainda jovem veio para o Brasil. Foi casado com Ascença de Pinha. 
Em Santana do Parnaíba exerceu as funções de tabelião, escrivão dos 
órfãos e escrivão da Câmara, tendo também ocupado o cargo de juiz 
ordinário e dos órfãos daquela Vila. Por ocasião de seu falecimento, 
de acordo com os apontamentos em folha acostada ao seu inventário, 
com auto datado a 29 de novembro de 1706, consta a “transcrição de 
uma sesmaria que recebeu a 22 de maio de 1675, de três léguas de ter-
ra, no porto do rio Piracicaba, na vila de Itu, quase um século antes da 
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fundação de Piracicaba” (Bogaciovas, p. 6).
6 O Capitão Antônio Pereira Temudo, nascido na Vila de São Paulo, em 

1635, e lá falecido entre 7 e 8 de novembro de 1698, fora casado em pri-
meiras núpcias com Isabel Ribeiro, a qual em testamento declarou que 
o esposo possuía dentre seus bens “hua Legua de terras a Saber mea 
Legua em Capihivari E da outra mea Legua Em piraSicava” (Bogacio-
vas, p. 10). 

7 Pedro de Moraes Cavalcanti, nascido em cerca de 1652, foi casado pro-
vavelmente em Itu, por volta de 1680, com Francisca de Almeida, e 
faleceu em 1693, naquela mesma Vila. Supõe-se que “Pedro de Moraes 
Cavalcanti seria sobrinho por afinidade do Capitão Antônio Pereira 
Temudo, por via de sua mulher Francisca de Almeida, já que o Temu-
do foi casado, primeira vez, com Isabel Ribeiro...”. Em 15 de novembro 
de 1693, recebeu carta de sesmaria, concedida pelo Capitão Mor Ma-
nuel Peixoto da Mota, correspondente às terras de “uma e outra banda 
do rio Piracicaba, ficando o salto no meio”, como já citado (Bogaciovas, 
p. 12). 

8 Assim, desde os primeiros tempos, os termos, arraiais, vilas e cidades 
comumente evocavam santos protetores, como, por exemplo, São Vi-
cente (1532), Santos (1545), Salvador (1549), Santo André da Borda do 
Campo (1553), São Paulo de Piratininga (1554), São Sebastião do Rio 
de Janeiro (1567), São João Batista da Cananeia (1600), Nossa Senho-
ra da Ponte de Sorocaba (1670), Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar 
de Ouro Preto (1711), Vila do Ribeirão de Nossa Senhora do Carmo 
(1711), Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuyabá (1727), dentre outras 
localidades. 

9 Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
IBGE e da Prefeitura do Município de Piracicaba.

10 Embora não haja consenso entre os pesquisadores, a maioria considera 
a hipótese de que o açúcar seja um produto de origem asiática, presen-
te nas culturas dos povos indianos e chineses desde a Antiguidade, 
utilizado como medicamento, dada a sua raridade e a crença nas suas 
potencialidades curativas. Quanto aos indianos, sabe-se que por volta 
do V a.C., durante o período da dinastia Gupta, já produziam cristais 
de açúcar, chamados khanda, para facilitar o transporte e o armazena-
mento. Assim, podiam carregar o produto em suas rotas comerciais 
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com maior facilidade. Foi por meio dos monges budistas que os chi-
neses conheceram as técnicas de cristalização do produto, contudo, os 
escritos antigos apontam a presença do açúcar na cultura chinesa já no 
século VIII a.C. No século VII d. C. foram registradas expedições chi-
nesas à Índia para conhecer as técnicas de refino do açúcar, o que mos-
tra o grande interesse pelo produto e a permanência do seu grande 
valor comercial e de uso. Durante a Idade Média, o acesso ao produto 
era bastante limitado, pois se tratava de uma especiaria rara e cara. Os 
cruzados europeus entraram em contato com o produto que era trans-
portado pelas caravanas de comerciantes na região do Oriente Médio, 
e levaram para a Europa quando da sua volta das campanhas milita-
res realizadas para a conquista da Terra Santa. Há, inclusive, relatos 
dos cruzados sobre um produto chamado “sal doce dos árabes”, como 
nas descrições do religioso e cronista Guilherme de Tiro, do século 
XII. Somente centenas de anos depois o açúcar passaria a fazer parte 
dos hábitos alimentares, sendo introduzido na Península Ibérica pelos 
árabes, no período de dominação moura em Portugal e Espanha, dos 
séculos VIII-XV. Quando os portugueses passaram à histórica fase de 
expansão dos seus domínios ultramarinos, no século XV, na passagem 
da Idade Média para a Idade Moderna, decidiram cultivar a cana de 
açúcar nas suas colônias atlânticas da Ilha da Madeira, Açores e Cabo 
Verde, pois lá encontraram lá as condições naturais e entraram em 
contato com as técnicas agrícolas necessárias para a produção, além da 
crescente demanda do mercado europeu, o que favorecia a produção e 
a comercialização do açúcar em larga escala.

11 Consta nos registro de viagem de Pero Lopes de Souza, que acompa-
nhou o irmão Martim Afonso de Souza em sua expedição militar e 
colonizadora ao Brasil, que Martim Afonso teria trazido as primeiras 
mudas da cana de açúcar para cá, introduzindo o cultivo a partir de 
1533 nas terras da capitania de São Vicente, também fundada por ele.

12 É justamente essa ligação comercial, além das questões diplomáticas 
envolvendo Portugal, Espanha e Holanda, que irá explicar, em par-
te, a presença holandesa no Brasil e sua permanência, de 1630 a 1654, 
com controle sobre as capitanias do nordeste e presença marcada pela 
administração de Maurício de Nassau, militar alemão e funcionário 
da Companhia das índias Ocidentais. A partir da década de 1640 o do-
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mínio holandês entra em declínio, com o estabelecimento das Guerras 
Brasílicas de 1645 a 1654, quando organizou-se forte movimento de 
resistência e retomada do controle pelos colonos portugueses, proprie-
tários de engenhos, negros e indígenas habitantes da região. Também 
contribuíram para esse desfecho as questões políticas e militares inter-
nacionais, como o estabelecimento da guerra entre Holanda e Ingla-
terra, o declínio da Companhia das Índias Ocidentais e a escassez de 
recursos dos holandeses para resistir às investidas organizadas pela 
população local para a reconquista do controle sobre o território e seus 
amplos recursos econômicos.

13 As províncias mais próximas do Rio de Janeiro usufruíam de melhores 
condições para influenciarem nas decisões governamentais. As exce-
ções eram as províncias da Bahia e de Pernambuco, que graças às suas 
condições econômicas forneciam muitos elementos que compunham o 
Ministério, o Senado e Assembleia dos Deputados.

14 No Sul do país, a pecuária continuou a se importante atividade econô-
mica, responsável inclusive pela expansão do povoamento de algumas 
áreas, como foi o caso de determinadas regiões do Triângulo Mineiro, 
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

15 Conforme publicação do IHGP, Nicolau Pereira de Campos Vergueiro 
nasceu em Portugal, em 1778, e faleceu na cidade do Rio de Janeiro, em 
1859. Cursou Humanidades no Real Colégio de Artes e se formou em 
Direito na Universidade de Coimbra, em 1801. Mudou-se para o Brasil 
em 1803, residindo na cidade de São Paulo. Atuou como advogado e 
promotor de resíduos (1806), juiz ordinário (1811) e vereador da Câma-
ra Municipal. Foi deputado às Cortes de Lisboa (1821), à Assembleia 
Constituinte (1823) e a Assembleia Provincial (1835/1847); membro do 
governo de São Paulo (1826/1829 e 1830/1831) e deputado à Assem-
bleia Geral Legislativa (1826/1829), sendo neste último ano escolhido 
senador por Minas Gerais. Ocupou as pastas do Império nos gabinetes 
de 13/9/1832 e 22/5/1847, da Fazenda, no de 13/9/1832, e da Justiça, 
no de 22/5/1847, quando da abdicação de D. Pedro I, e participou da 
Regência Provisória eleita em 7/4/1831. Como proprietário rural, foi 
dono da Fazenda Ibicada (SP), onde fundou a Colônia Senador Ver-
gueiro (1847), destinada a promover a colonização com trabalhadores 
imigrantes livres e adoção do sistema de parceria.  Foi agraciado com 
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a grã-cruz da Ordem do Cruzeiro, foi membro do IHGB, colaborador 
do jornal Farol Paulistano (Faculdade de Direito de São Paulo) e autor 
das seguintes obras: Memória Histórica sobre a Fundação da Fábrica 
de Ferro de São João de Ipanema, na Província de São Paulo (1832), e 
Resposta dada ao Senado pelo senador, sobre a pronúncia de cabeça 
de rebelião etc. (1843). Site do IHGP. Disponível em: https://ihgb.org.
br/perfil/userprofile/nicolaupdevergueiro.html.

16 Nome dado em homenagem ao governador da Capitania de São Pau-
lo, Bernardo José de Lorena (1788-1797).

17 RAMOS, P.; SZMRECSÁNYI, T. Evolução histórica dos grupos em-
presariais da agroindústria canavieira paulista. História Econômica & 
História de Empresas, v. 5, n. 1, 19 jul. 2012. Os autores citam como 
fonte: Brandão Sobrinho, 1903, pp. 575-582.

18 No artigo intitulado Indústrias Anexas, o Sr. José Stipp Netto registra-
ria suas memórias daquele período de mudanças. Revista do IHGP, nº 
16, 2009.

19 José Adolpho da Silva Gordo estava à frente do Grupo Silva Gordo 
quando adquiriu a Refinadora Paulista, ou Usina Monte Alegre, e o 
Engenho Central de Piracicaba, entre 1970 e 1971 Ele era descenden-
te do senador Adolpho Affonso da Silva Gordo, destacado político e 
empresário da Primeira República. Além dos Engenhos, Silva Gordo 
também foi proprietário das terras que seriam usadas a partir de 1973 
pelo Unileste (Distrito Industrial Leste). No ramo das finanças, foi di-
retor do Banespa (Banco do Estado de São Paulo), em 1929, diretor-
-presidente do Banco do Comércio e Indústria de São Paulo, em 1940, 
Secretário da Fazenda, entre 1963 e 1966, atuando no meio político du-
rante toda a sua vida, envolvido em debates sobre leis de imigração, 
liberdade de imprensa, voto feminino e leis trabalhistas.

20 Como relatou o Sr. José Spitt Netto. Idem, p. 251-252.
21 Atualmente a região das antigas sesmarias de Morro Azul e Tatuibi, 

onde se localiza a Fazenda Ibicaba, pertence a Limeira. De acordo com 
o Censo de 1822, contava com uma população de 951 habitantes livres, 
entre os quais proprietários de grandes engenhos, sesmeiros, sitiantes 
e posseiros, além de 546 escravos.

22 Genebra de Barros Leite (c. 1782-1836), natural de Itu, era filha do Ca-
pitão Antônio de Barros Penteado e de Maria de Paula Machado; irmã 
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de Bento Pais de Barros (Barão de Itu) e de Antônio Pais de Barros 
(Barão de Piracicaba). Em seu primeiro matrimônio, com o Brigadeiro 
Luís Antônio, teve os filhos Luiz Antônio de Souza Barros (Comenda-
dor), Ilídia Mafalda de Souza Queiroz (Marquesa de Valença), Vicente 
de Souza Queiroz (Barão de Limeira), Francisca Miquelina de Souza 
Queiroz, Francisco António de Souza Queiroz (Barão de Souza Quei-
roz) e Maria Inocência de Souza Queiroz. 

23 A Capela, atualmente de propriedade do empresário Wilson Guidotti 
(Balu), integra a jurisdição religiosa da Diocese de Piracicaba. 
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