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RESUMO 

 

Esse trabalho se propõe em apresentar tem por objetivo central apresentar o 

levantamento documental e catalogação do Livro de Notas da Freguesia de Nossa 

Senhora da Conceição de Riachão do Jacuípe, dos anos de 1859 a 1861, com o 

intuito de proporcionar aos pesquisadores o conhecimento do conjunto de 

registros históricos existentes nesse livro.  Apresentar as possibilidades enquanto 

fonte histórica dos livros de notas, como instrumento central do processo 

investigativo da pesquisa.  

 

Palavras-chave: Livro de notas; catalogação de fontes; Riachão do Jacuípe, livros 

de notas. 
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ABSTRACT 

 

This paper aims to present the main objective of presenting the documentary 

survey and cataloging of the Parish of Nossa Senhora da Conceição de Riachão 

do Jacuípe, from 1859 to 1861, in order to provide researchers with knowledge of 

the set of historical records in this area. book. To present the possibilities as 

historical source of the note books, as a central instrument of the research 

investigative process. 

 

Keywords: Notebook; cataloging of sources; Riachão do Jacuípe, notebooks. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

 Este trabalho apresenta o resultado de um levantamento documental de 

catalogação de Livro de Notas referente ao período de 1858 a 1861, que integra o 

acervo de documentação jurídica do Forúm Desembargador Abelard Rodrigues, 

do município de Riachão do Jacuípe, atualmente sob a guarda do Centro de 

Documentos da Universidade Estadual de Feira de Santana - CEDOC/UEFS.  

 Para elaboração deste catálogo foi utilizado um modelo padrão de ficha, em 

que foram coletada todas as informações referentes a identificação de cada 

escritura pública componente deste livro, constando numeração das páginas, ano, 

partes envolvidas na negociação, objeto negociado em questão, bem como um 

campo de observações, com a finalidade de inserir informações avaliadas como 

relevantes contidas no documento, auxiliando o pesquisador na compreensão da 

documentação em questão. 

 Trabalhos como os de Silva1 e Ferreira2, ambas naturais de Riachão 

Jacuípe, se destacam por abordarem a formação da vila e o cotidiano escravista 

em que estava inserida, destacando a luta da população escravizada pela 

liberdade nos anos finais da escravidão no Brasil. Uma das fontes utilizada por 

ambas foram as cartoriais, livros de notas e registros, que auxiliaram na busca 

desses sujeitos e a organização do trabalho escravizado na região. 

 O catálogo conta ainda com índices remissivo, onomástico e toponímico 

que possibilitam ao pesquisador, uma melhor dinamização de seu tempo de 

pesquisa, aproveitando melhor das suas fontes, ao utilizar os índices.  

 

1.1 A FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DE RIACHÃO DO 

JACUÍPE  

 O local de origem da documentação catalogada é a Freguesia de Nossa 

Senhora do Riachão do Jacuípe. No sertão dos Tocós, a pequena localidade da 

vila de Riachão do Jacuípe tem sua organização econômica e social assentada na 

pecuária e na agricultura, compondo parte da escala de produção e criação de 

gado da região, com base na mão de obra escravizada, sendo esta essencial para 

                                                
1 FERREIRA, Eliete Mota. Nas veredas da liberdade:: experiências de homens e mulheres escravizados no 

sertão de Riachão do Jacuípe - BA, (1850-1888). 2017. 173 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de História 

Regional e Local, Universidade Estadual da Bahia, Santo Antônio de Jesus, 2017 
2  
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o seu desenvolvimento. No trabalho da historiadora Marinélia da Silva, cuja 

pesquisa aborda a memória dos descendentes de cativos da região, destaca-se: 

 
 O trabalho escravo foi peça importante desde os primeiros anos da 
colonização dos sertões. Inclusive, entre os critérios estabelecidos para o 
recebimento de sesmarias, estava a força da escravatura de que fosse o súdito 
possuidor (FERLINE, 2003: 231). [...] No início do século XVIII, a propriedade 
de João Peixoto Viegas compreendia as terras campos das Itapororocas, 
Jacuípe e Água Fria, e por serem seus solos explorados sob forma agrícola e 
pastoril, lançaram a semente do povoamento na região.3  
 

 Ponto de parada para os vaqueiros vindos do alto do rio São Francisco em 

direção a Feira de Santana, as primeiras povoações sertanejas se formam na 

região ainda no século XVIII, em torno das propriedades de Peixoto Viegas e 

Guedes de Brito. Apesar disso, não é possível delimitar a exatidão da área, que se 

situava entre os rios Jacuípe e Itapicuru, sem uma especificação dos limites. 

(FREIRE, 2011, p. 40). Segundo Freire, em seu estudo sobre escravidão e riqueza 

em Feira de Santana na segunda metade dos oitocentos, a palavra Tocós 

designava antiga “tribo de índios” que possivelmente habitavam na região em volta 

do rio. Os primeiros cativos da região foram os nativos, segundo Ferreira,  

 
[...] “povos da terra”, que foram expulsos e escravizados pelos colonizadores e 
seus descendentes. Desse modo, define-se o sertão dos Tocós não somente 
por seus limites geográficos e riquezas naturais, mas, sobretudo, pelas trocas 
de experiências e heranças socioculturais dos povos indígenas, portugueses, 
africanos e afrodescendentes que habitaram esta terra.4  
 

 “No rastro das boiadas, nasciam as povoações sertanejas.”,5 formada em 

uma região de superfícies planas e com a vasta Bacia do Rio Jacuípe, a fazenda 

Riachão era pouso para os vaqueiros da região que estavam de passagem para a 

capital e para o recôncavo da Bahia. A formação geográfica da região, como 

aponta Guimarães em sua dissertação sobre Riachão do Jacuípe, apresenta um 

cruzamento entre o seu desenvolvimento histórico e geográfico, tendo como 

destaque o fato de a região do sertão dos Tocós ser propícia para a fixação 

morada daqueles que queriam plantar e principalmente, para a atividade pecuária. 

Nesse sentido, afirma a autora: 

 

                                                
3 SILVA, 2009, p. 3 
4 FERREIRA, 2017, p. 29 
5 SILVA, 2009, p. 3 
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Sem dúvida, o município de Riachão do Jacuípe apresenta características 
históricas e naturais que se assemelham a outros municípios do semiárido, pois 
contam os mais remotos relatos históricos que a ocupação das terras onde se 
instalou o município relacionou-se a três fatores de explorações dos tempos em 
que os aventureiros ignoravam as fronteiras: a busca de ouro; a captura dos 
silvícolas no sertão nordestino e, sobretudo, a introdução da atividade 
pecuária.6  

 

  

 A respeito da formação de Riachão do Jacuípe, Silva apresenta um ponto 

de divergência entre a memória e os estudos do Sertão dos Tocós, que para o 

memorialista jacuipense, Amarílio Soares, registra que a localidade na segunda 

metade do século XIX tenha pertencido ao atual município de Jacobina, por conta 

do nome das paróquias registradas no recenseamento populacional de 18727, que 

se localizava a mais de 25 léguas de distância. Enquanto registros históricos 

evidenciam que a vila de Riachão do Jacuípe estivesse mais próxima à Feira de 

Santana, para além das treze léguas, mas as relações comerciais, como o 

transporte do gado da vila a ser vendido na feira livre em Feira de Santana.8 

Riachão do Jacuípe, passou à categoria de freguesia em 1847 pela Lei 

Provincial nº. 276, de 25 de maio daquele ano. Nesse processo deu-se a 

ampliação do seu território com a incorporação de diversas capelas subordinadas 

a ela, como Bom Jesus da Lapa de Pé de Serra, Sagrado Coração de Jesus de 

Ichú, Senhor do Bonfim do Candeal, sendo esta última que possuía uma das 

maiores fazendas da região, a Fazenda da Harmonia, que deu origem às 

comunidades negras rurais de Macaco e da Beira Cerca, atualmente do município 

de Candeal.9 Com a anexação dessas capelas passaram teve início a produção 

de registros administrativos da freguesia. Tais registros fazem parte do acervo 

documental do Forúm Desembargador Abelard Rodrigues, e evidenciam 

mudanças nas suas relações sociais, com destaque para a formação da mão de 

obra escravizada na região. 

 

                                                
6 GUIMARÃES, 2014, p. 45 
7 Paróquia N. S. da Conceição de Riachão do Jacuípe.  
8 FERREIRA, Eliete Mota. Nas veredas da liberdade:: experiências de homens e mulheres 
escravizados no sertão de Riachão do Jacuípe - BA, (1850-1888). 2017. 173 f. Dissertação 
(Mestrado) - Curso de História Regional e Local, Universidade Estadual da Bahia, Santo Antônio 
de Jesus, 2017; FREIRE, Luiz Cleber Moraes. Nem tanto ao mar nem tanto à terra: agropecuária, 
escravidão e riqueza em Feira de Santana, 1850 -1888. Feira de Santana, UEFS Editora, 2011. 
9 SILVA, 2009, p. 2 



12 
 

“No sertão dos Tocós, assim como em outras partes do sertão da Bahia, as 
comunidades indígenas e os trabalhadores negros escravizados foram os 
principais responsáveis pelo povoamento e exploração das terras sertanejas, 
até então ainda pouco estudados pela história local.”10  
 

A pecuária se consolidou como a principal atividade econômica 

desenvolvida na freguesia, o que apresenta a formação de ocupações em volta 

dela, como a agricultura de subsistência, condução das boiadas, serviços 

domésticos e tarefas que giravam em seu entorno, no qual, eram utilizadas a mão 

de obra escravizada. Silva, ao analisar a formação de comunidades negras rurais 

na região do vale do Jacuípe, apresenta um pequeno panorama sobre a aplicação 

das atividades e da mão de obra cativa na região: 

 

Como em outras localidades do vale do Jacuípe, a população da vila de 
Riachão vivia da criação do gado, da plantação de mandioca, fumo, algodão e 
outros produtos de subsistência. Era na lavoura que comumente se empregava 
a mão-de-obra cativa, sendo raras as referências a outras ocupações (como 
doméstico e carapina). A partir da leitura das matrículas de escravos, observo 
que predominavam, na região, pequenos plantéis, entre 1 e 5 cativos por 
proprietário, geralmente adquiridos por herança, e nascidos na própria região 
(Camisão, Santa Bárbara, Jacobina, Serrinha).11  

 
 Sobre a formação populacional da Vila de Riachão do Jacuípe, o 

Recenseamento populacional do Brasil de 1872 é primordial aos pesquisadores 

sobre o oitocentos12, no qual, esse se torna o primeiro censo populacional que 

contabiliza a população escravizada no Império, em que fornece dados essenciais 

para acompanhar a dinâmica e formação das pequenas vilas afastadas das 

cidades maiores. O Recenseamento institui-se a partir da Lei nº 2040 de 1871, 

conhecida como Lei do Ventre Livre, que tornava o fruto do ventre da mulher 

escravizada livre a partir da sua data de promulgação, a lei também condicionava 

a legalidade do pecúlio pelos escravizados e multa para os senhores que não 

estivessem com a matrícula dos seus cativos.13  

 A respeito da Vila de Riachão do Jacuípe, o censo apresenta uma 

população formada por 5.011 pessoas, destas, cerca de 4.674 são livres, sendo 

estes em sua maioria pardos, 2.444, e pretos, 1467, em minoria os residentes 

                                                
10 FERREIRA, 2017, p.29 
11 SILVA, 2009, p. 3 
12 Recenso Populacional do Brasil em 1872, disponível em: 
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv25477_v3_ba.pdf 
13  CONRAD, Robert. Os últimos anos da escravatura no Brasil: 1850-1888. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1978.  
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brancos, 714. O que permite interpretação através dos estudos de Silva e Ferreira 

sobre a luta pela liberdade da população escravizada no vale do Jacuípe, que 

provavelmente desta população livre seja composta por libertos que conquistaram 

sua liberdade.14 

 Os escravizados na vila são cerca de 337 pessoas, formados em maioria 

por mulheres, 185 em comparação aos homens, 152. Entre a população 

escravizada, se apresentam alguns estrangeiros, de origem africana, 17. 

 Entre as atividades desenvolvidas em Riachão, apresentam pequeno 

número na atividade da manufatura, comércio e costura, o grande destaque 

ocorreu na lavoura, em que homens e mulheres, sendo livres ou escravizados 

participavam ativamente. A maioria das mulheres escravizadas participavam do 

trabalho doméstico, divido com mulheres livres, sendo essas solteiras ou viúvas. 

No recenseamento foram registrados ainda como “sem profissão” um número 

significativo dos moradores, cerca de 3459 pessoas, no qual a maioria são as 

mulheres livres e as escravizadas.  

 Apesar de classificados como “sem profissão”, Ferreira ao apresentar 

alguns desses dados sobre Riachão, pontua que essa classificação não 

significava a ausência de desenvolvimento de alguma atividade. 

 Em Riachão do Jacuípe, percebemos que os homens e mulheres 
escravizados, em sua maioria, não estavam empregados nos serviços 
especializados, ao contrário disso, muitos trabalhavam essencialmente na 
lavoura e na pecuária, mas tais peculiaridades não os impediram de lograr êxito 
na conquista da alforria.15 

 
 A Freguesia dispunha de uma dinâmica muito própria dentro do Sertão dos 

Tocós, principalmente sobre ser ponto de parada para viajantes e o diálogo 

comercial com Feira de Santana, de produtos e escravizados, como a 

documentação levantada os livros de nota possibilitam para a análise.  

 A preocupação central deste catálogo condiz em proporcionar aos 

pesquisadores novas possibilidades de investigação quanto a trajetórias e 

experiências da população da vila, no que se refere ao seu desenvolvimento e 

interação comercial com outras vilas do sertão da província, assim como das 

atividades econômicas desenvolvidas. .  

 

                                                
14 O recenseamento não diferencia livres e libertos em seus dados. 
15 FERREIRA, 2017, p.20 
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1.2 FONTES HISTÓRICAS E O USO DOS LIVROS DE NOTAS 

 

  “[...] Já o bom historiador se parece com o ogro da lenda. Onde fareja 

carne humana, sabe que ali está a sua caça.”16 Marc Bloch ao comparar o 

historiador com o ogro, destaca a essência da pesquisa histórica, a busca pelos 

vestígios e rastros de passagem humana ao longo da história. A busca através 

das “migalhas” para a montagem do quebra cabeça no que diz respeito à trajetória 

de sujeitos de uma época e suas experiências, para isso, o uso das fontes 

históricas é o princípio base do processo investigativo. Fontes escritas, a 

oralidade, as fotografias, registros jornalísticos, objetos, integram as chamadas 

fontes históricas, capazes de carregar a memória de um grupo, um tempo 

histórico, sua trajetória. Ao trabalhar com livros de notas para a construção deste 

catálogo, foi possível entender o quão são essenciais para a análise da sociedade 

e da economia do passado, para a compreensão e formação da história de 

Riachão do Jacuípe. Sobre essa fonte em particular, Bacelar, afirma: 

 

Os livros de notas dos tabeliães são preciosos para a análise da sociedade e da 
economia do passado. Ali se encontram registros de negócios os mais diversos: 
escrituras de compra de terras, imóveis urbanos e cativos; escrituras de criação 
de sociedades e de estabelecimento de negócios comerciais; de procurações, 
de cartas de alforrias de escravos, de emancipação de filhos, de contratos de 
casamento, de nascimento, de casamento e de óbito.17 

 

Com base no trabalho de Bacelar, a respeito do uso e possibilidades das 

fontes arquivísticas, as fontes cartoriais, assim classificadas por ele, torna-se 

possível acompanhar a trajetória da população escravizada no Brasil, e o seu 

destino enquanto libertos, bem como tecer a fios a respeito da economia 

escravista da região do sertão dos Tocós, de base do comércio e da pecuária, a 

inserção do uso dessa força de trabalho.  

 

O uso desses registros poderia permitir, também, o acompanhamento do 
processo ainda mal conhecido da transição da mão-de-obra cativa para a de 
trabalhadores nacionais ou de imigrantes europeus, mediante o mapeamento 
das permanências ou das saídas de trabalhadores e escravos das fazendas.18  
  

                                                
16  1997, p. 54 
17 BACELAR, 2005, p. 38 
18 BACELAR, 2005, p. 39 
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 Com a produção do catálogo, utilizando o livro de notas da Freguesia de 

Riachão do Jacuípe abre-se a possibilidade para pesquisadores dos mais diversos 

campos do desenvolvimento de processos investigativos e análises 

historiográficas, levando em consideração que pesquisas com base na 

documentação a respeito do desenvolvimento e história da vila do sertão dos 

Tocós ainda é muito pouco explorada, como já foi citado acima as pesquisas 

elaboradas com documentação sobre Riachão do Jacuípe.  

 Nas pesquisas de Ferreira, a pesquisadora ressalta a importância que a 

análise dos livros de notas possibilitaram para a sua pesquisa, visto que os livros 

de nota possuem uma riqueza em material, o que permite o cruzamento das suas 

informações, possibilitando traçar perfil de sujeitos, para uma análise qualitativa e 

quantitativa das fontes.  

 

Com os dados coletados a partir dos livros notas e inventários foi possível 
compreender a dinâmica escravista local e o contexto socioeconômico da 
região estudada. Os inventários pesquisados, particularmente, revelaram-se 
fundamentais por disponibilizar mais informações sobre os personagens deste 
estudo e os espaços físicos e sociais onde estavam inseridos.19 

 

 A justificativa central que os livros de nota possibilitam “dar voz” a sujeitos 

historicamente silenciados, o que possibilita entender as facetas do cotidiano em 

que estavam inseridos e as suas prováveis articulações e ações, a fim de recorrer 

a sua liberdade. A partir dos registros de compra e venda de pessoas 

escravizadas, na construção do catálogo são apresentados dados referentes a 

homens e mulheres submetidos ao cativeiro, como idade, se estão acompanhados 

de seus filhos, funções às quais estão aptos a desempenhar, de que região são 

naturais; possibilitando entender a demanda do tráfico interno de pessoas 

escravizadas. Quanto à venda de terras e propriedades, os nomes envolvidos 

nessas transações se entrecruzam aos compradores de escravizados; 

investigação sobre os sobrenomes e as famílias que foram findando os pés na 

região. Em outras palavras, as fontes trazem a viabilidade de cruzamentos e 

investigações diversas que não se esgotam em si mesmas.  

 O Centro de Documentação da Universidade Estadual de Feira de Santana 

se insere no que diz respeito em preservação desses documentos, sendo 

referência em zelar pela história e memória, com os projetos para acesso a fontes 
                                                
19 FERREIRA, 2017, p. 22 
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e catalogação. Pesquisas como a de Francemberg Reis sobre as tensões de 

proprietários rurais em Feira de Santana nas décadas iniciais da República, 

contou com o uso dos livros de nota para o melhor desempenho de análise das 

fontes documentadas.20 Nos livros utilizados por Reis foram localizados registros 

de doação de terras para escravizados pelos seus senhores, os registros dessas 

doações de terras nos livros de nota seria uma comprovação de que essa doação 

teria ocorrido. 

 

O casal registrou a doação publicamente em livro cartorial de notas e expressou 
que a doação foi de “livre vontade e que em momento algum poderão [os 
beneficiados] vender”. Além disso, os escravos teriam a posse gratuita da terra 
até a morte de seus senhores, após isso viveriam como rendeiros, pagando um 
valor para os herdeiros da fazenda. A intermediação cartorial, com lançamento 
em livros de notas, facilitava as relações entre o locatário e arrendatário ou 
doador e beneficiário; por outro lado, os contratos poderiam ser realizados 
verbalmente entre as partes, uma prática propícia ao surgimento de 
problemas.21  

  
 
 Sobre dinâmica de acesso a liberdade em Rio de Contas, os registros feitos 

nos livros de nota do tabelião, Almeida comparou as alforrias concedidas em 

registros testamentais22, segundo a pesquisadora, foi possível constatar as 

alforrias não necessariamente deveriam estar registradas para que o 

reconhecimento legal delas fosse alcançado.  

 

Como havia a obrigatoriedade de o testamento e o inventário post mortem 
serem fechados por uma sentença judicial, eles eram, por si mesmos, 
considerados como firmes e valiosos perante a lei. Isso pode ser confirmado 
pelo baixo número de testadores (8,5%) que optaram por fazer o registro no 
cartório das alforrias concedidas em testamento. Do universo de 250 alforrias 
testamentárias, 24,8% foram também registradas em cartório em Rio de Contas 
Os casos em que o liberto tomou a iniciativa de fazê-lo foram raros.23  

 

 

Para a viabilidade das múltiplas possibilidades de uso das fontes, dos livros 

de notas, a existência, conservação e acesso aos arquivos são essenciais para o 

                                                
20 REIS, Francemberg Teixeira. Um “campo” de batalha: tensões entre proprietários rurais em Feira 
de Santana, Bahia, na Primeira República. Revista de História, Salvador, v. 1, n. 4, p.112-134, jan. 
2012. 
21 REIS, 2012, p. 124 
22 ALMEIDA, Kátia Lorena Novais. Alforrias Testamentárias em Rio de Contas, Bahia – Século XIX. 
In: Encontro de escravidão e liberdade no Brasil meridional, 4., 2009, Curitiba. Anais.. . Curitiba: 
Isbn, 2009. 
23 ALMEIDA, 2009, p. 1 
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desenvolvimento do trabalho investigativo do historiador. Os arquivos, segundo 

Rousso,24 são sempre produtos de linguagens próprias, por emanar de indivíduos 

singulares e que podem exprimir pontos de vista de um coletivo, de uma época.  

 

Acessíveis ou fechados, os arquivos são o sintoma de uma falta, e a tarefa do 
historiador consiste tanto em tentar supri-la, em se inscrever num processo de 
conhecimento, quanto em tentar exprimi-la de maneira inteligível, a fim de 
reduzir o máximo possível a estranheza do passado.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
24  ROUSSO, Henry. O arquivo ou o indício de uma falta. Revista Estudos Históricos, Rio 
de Janeiro, v. 1, n. 17, p.1-7, jan. 1996. 
25 ROUSSO, 1996, p. 6-7 
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2.  CATALOGAÇÃO DO LIVRO DE NOTAS – FREGUESIA DE Nª SRª DA CONCEIÇÃO 

   DE RIACHÃO DO JACUÍPE (1859-1861) 

 

 
Número do Doc: 1 Folha: 01 anverso Ano: 1858 
Objeto da Nota: Escritura de compra e venda um escravo na Freguesia de Nossa 
Senhora da Conceição de Riachão do Jacuípe. 
Partes:  
           Vendedor: Antonio Pereira de Brito 
           Comprador: Ignácio Manoel de Lireira 
Observações: Manoel Gonçalves Pereira Mascarenhas como procurador do comprador. 
O escravo em questão chamava-se Honorato, pela quantia de 1:000 réis. 
 
Número do Doc: 2 Folha: 03 anverso Ano: 1858 
Objeto da Nota: Escritura de compra e venda de um lote de Terra na Freguesia de Nossa 
Senhora da Conceição de Riachão do Jacuipe. 
Partes:  
           Vendedor: Maria Gordiana de Jesus 
           Comprador: Marcolino Gonçalves Mascarenhas 
Observações: Fazenda Santo Antonio, pela quantia de 12.000 réis. O comprador é 
tenente coronel. 
 
Número do Doc: 3 Folha: 04 anverso Ano: 1858 
Objeto da Nota: Escritura de compra e venda de um lote de terra na Freguesia de Nossa 
Senhora da Conceição de Riachão do Jacuipe 
Partes:  
           Vendedor: Marcolino Gonçalves Mascarenhas 
           Comprador: José Patrício Moreira 
Observações: Fazenda Santo Antonio, pela quantia de 200.000 réis o vendedor é 
Tenente Coronel. 
 
Número do Doc: 4 Folha: 05 verso Ano: 1858 
Objeto da Nota: Escritura de compra e venda de um escravo na Freguesia de Nossa 
Senhora da Conceição de Riachão do Jacuipe 
Partes: 
           Vendedor: José Pereira Mascarenhas 
           Comprador: Marcolino Gonçalves Mascarenhas 
Observações: O escravo em questão chamava-se Anjo. Como procurador do comprador 
Tenente Antonio Justino da Silva Carneiro e o comprador é Tenente Coronel, pela quantia 
de 300.000 réis. 
 
Número do Doc: 5 Folha: 06 verso Ano: 1858 
Objeto da Nota: Escritura de compra e venda de um lote de terra na Freguesia de Nossa 
Senhora da Conceição de Riachão do Jacuipe. 
Partes:  
            Vendedor: JoséEstanislao Souza 
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            Comprador: Antonio Carneiro de Oliveira 
Observações: Fazenda Cajarina pela quantia de 125.000 réis. 
 
Número do Doc: 6 Folha: 08 verso Ano: 1858 
Objeto da Nota: Escritura de compra e venda de um lote de terra na Freguesia de Nossa 
Senhora da Conceição de Riachão do Jacuipe. 
Partes:  
            Vendedor: Manoel da Costa Lisboa 
            Comprador: Reinaldo Pereira de Almeida 
Observações: Fazenda Solenidade, pela quantia de 402.000 réis. 
 
Número do Doc: 7 Folha: 10 verso Ano: 1858 
Objeto da Nota: Escritura de compra e venda de um lote de terra na Freguesia de Nossa 
Senhora da Conceição de Riachão do Jacuipe. 
Partes:  
           Vendedor: Manoel Vitorino Carneiro 
           Comprador: Gabriel da Silva Coitinho e sua mulher Francisca de Jesus 
Observações: Fazenda Solenidade, pela quantia de 350.000 réis. 
 
Número do Doc: 8  Folha: 12 anverso Ano: 1859 
Objeto da Nota: Escritura de compra e venda de um lote de terra na freguesia de Nossa 
Senhora da Conceição de Riachão do Jacuipe. 
Partes:  
           Vendedor: Manoel Gonçalves Pereira Mascarenhas 
           Comprador: Antonio Theodósio da Mota 
Observações: Na FazendaPedras, pela quantia de 56.000 réis. 
 
Número do Doc: 9 Folha: 13 verso Ano: 1859 
Objeto da Nota: Escritura de compra e venda de uma escrava, na freguesia de Nossa 
Senhora da Conceição de Riachão do Jacuipe. 
Partes:  
           Vendedor: Joana Maria de Jesus 
           Comprador: Simão José de Araújo 
Observações: A escrava em questão chamava-se Luiza nação cabra pela quantia de 
500.000 réis.A escrava era maior de quarenta anos. 
 
Número do Doc: 10 Folha: 15 anverso Ano: 1859 

Objeto da Nota: Escritura de compra e Venda e quitação de uma escrava, na freguesia 
de Nossa Senhora da Conceição de Riachão do Jacuipe. 
Partes:  
           Vendedor: José Bento da Silva Carneiro 
           Comprador: Anna Moreira de Oliveira 

Observações: A cria em questão chamava-se Maria de nação cabra, pela quantia de 
500.000 réis.  
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Número do Doc: 11 Folha: 17 anverso Ano: 1859 
Objeto da Nota: Escritura de Compra e Venda de um escravo, na freguesia de Nossa 
Senhora da conceição de Riachão do Jacuipe. 
Partes:  
          Vendedor: Liberato Carneiro da Silva 
          Comprador: Guilhermina de Souza Carneiro 
Observações: O escravo em questão chamava Timóteo nação cabra, na fazenda São 
Bartolomeu, pela quantia de 600.000 réis. 
 
Número do Doc: 12 Folha: 19 anverso Ano: 1859 

Objeto da Nota: Escritura de Compra e Venda de um lote de terra, na freguesia de Nossa 
Senhora da Conceição de Riachão do Jacuipe. 
Partes:  
            Vendedores: Antonio Justino da Silva Carneiro e sua mulher Bernadina de Lima e 
Souza 
            Comprador: Bernado José de Lima Souza 

Observações: Fazenda Gitirana, pela quantia de 370.000 réis. 

 
Número do Doc: 13 Folha: 21 anverso Ano: 1859 

Objeto da Nota: Escritura de Compra e Venda de uma posse de terra, e um Sítio com 
suas benfeitorias, na freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Riachão do Jacuipe. 
Partes:  
           Vendedor: Marcolino Gonçalves Mascarenhas 
           Comprador: Angelo da Silva Carneiro 

Observações: A posse de terra foi desmembrada da fazenda das Pedras com um sítio 
denominado Pau de Ferro. O vendedor é Tenente Coronel, pela quantia 90.000 réis. 

 
Número do Doc: 14 Folha: 24 anverso Ano: 1859 

Objeto da Nota: Escritura de Compra e Venda de um quinhão de terra, na freguesia de 
Nossa Senhora da Conceição de Riachão do Jacuipe. 
Partes:    
           Vendedores: Tristão Souza da Silva e sua mulher Anna Carneiro da Silva 
           Compradores: Joaquim Carneiro de Oliveira, Alexandre Carneiro de Oliveira, José 
Carneiro de Araújo e Miguel Joaquim Carneiro 

Observações: Fazenda do Bom Sucesso ou Tanque, pela quantia de 500.000 réis. 

 
Número do Doc: 15 Folha: 26 anverso Ano: 1805 

Objeto da Nota: Escritura pública de compra e venda de uma posse de terra, na 
freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Riachão do Jacuipe. 
Partes:   
           Vendedor: Manoel Gonçalves Pereira Mascarenhas  
           Comprador: José Sedrais de Oliveira 
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Observações: Fazenda Barra, pela quantia de 200.000 réis. 

 
Número do Doc: 16 Folha: 27 anverso Ano: 1859 

Objeto da Nota: Escritura de Compra e venda de uma fazenda, na freguesia de Nossa 
Senhora da Conceição de Riachão do Jacuipe. 
Partes:  
           Vendedores: Inocêncio da Silva Carneiro e sua mulher Maria Joaquina de Oliveira 
           Comprador: JoséSedrais de Oliveira 

Observações: Fazenda barra, pela quantia de 400.000 réis. 

 
Número do Doc: 17 Folha: 28 verso Ano: 1859 

Objeto da Nota: Escritura de Compra e Venda de uma posse de terra, na freguesia de 
Nossa Senhora da Conceição de Riachão do Jacuipe. 
Partes:  
           Vendedores: Alexandre Carneiro de Oliveira e sua mulher Josefa Maria de Jesus 
           Comprador: Joaquim Carneiro de Oliveira 

Observações: Fazenda Bom Sucesso, pela quantia de 137.500 réis. 

 
Número do Doc: 18 Folha: 29 verso Ano: 1859 

Objeto da Nota: Escritura de Compra e Venda de um escravo, na freguesia de Nossa 
Senhora da Conceição de Riachão do Jacuipe. 
Partes:  
           Vendedores: José Caetano da Silva e sua mulher Maria Luzarniade Jesus 
           Comprador: Ignácio Carneiro de Oliveira 

Observações: O escravo em questão chamava-se Anacleto, pela quantia de 800.000 
réis. 
 
Número do Doc: 19 Folha: 31 verso Ano: 1859 

Objeto da Nota: Escritura de doação de uma escrava, na freguesia de Nossa Senhora da 
Conceição de Riachão do Jacuipe. 
Partes:  
           Doadores: José Vellôzo Dantas e sua mulher 
           Comprador: Vicênte Ferreira Vellôzo 

Observações: A nigrinha em questão chamava-se Victória.Nação crioula, filha da 
escrava de José Vellôzo Dantas Antonia. 
 
Número do Doc: 20 Folha: 32 verso Ano: 1859 

Objeto da Nota: Escritura de Compra e Venda de um pedaço de terra, na freguesia de 
Nossa Senhora da Conceição de Riachão do Jacuipe. 
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Partes:  
           Vendedor: Tristão Gomes da Silva 
           Compradores: José Luis Carneiro, AntonioLuis Carneiro, José Raimundo Bacellar 

Observações: Fazenda Munbuca, pela quantia de 250.000 réis. 

 
 
Número do Doc: 21 Folha: 34 anverso Ano: 1860 

Objeto da Nota: Escritura de Compra e Venda de uma escrava, na freguesia de Nossa 
Senhora da Conceição de Riachão do Jacuipe. 
Partes:  
           Vendedor: Francisco José da silva Carneiro 
           Comprador: José Rozendoda Silva Carneiro 

Observações: Escrava em questão chamava-seIgner, da nação crioula, pela quantia de 
1:000 de réis. O vendedor é capitão, o Tenente Coronel Marcolino Gonçalves apareceu 
como procurador do vendedor. 
 
Número do Doc: 22 Folha: 37 anverso Ano: 1860 

Objeto da Nota: Escritura de Compra e Venda de uma posse de terra junto à fazenda, na 
freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Riachão do Jacuipe. 
Partes:  
           Vendedor: José Luis de Araújo 
           Comprador: Marcolino Gonçalves Mascarenhas 

Observações: Fazenda Manbuca, limitando-a para o Norte, pelo rio tocos para o Sul pela 
quantia de 150.000 réis. 

 
Número do Doc: 23 Folha: 38 verso Ano: 1860 

Objeto da Nota: Escritura de Compra e Venda de uma posse de terra, na freguesia de 
Nossa Senhora da Conceição de Riachão do Jacuipe. 
Partes:  
           Vendedores: José Raimundo Bacellar e sua mulher Maria Francisca de Jesus 
           Compradores: AntonioLuis Carneiro eLuisLião da Silva Carneiro 

Observações: Fazenda Manbuca, pela quantia de 83.500 réis. 

 
Número do Doc: 24 Folha: 40 anverso Ano: 1860 

Objeto da Nota: Escritura de Compra e Venda de terras junto a fazenda, na freguesia de 
Nossa Senhora da Conceição de Riachão do Jacuipe. 
Partes:  
           Vendedor: Marcolino Gonçalves Mascarenhas 
           Comprador: Adrião José de Oliveira 
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Observações: Fazenda Manbuca, pela quantia de 300.000 réis. O vendedor é Tenente 
Coronel. 
 
Número do Doc: 25 Folha: 42 anverso Ano: 1860 

Objeto da Nota: Compra venda de uma escrava, na freguesia de Nossa Senhora da 
Conceição de Riachão do Jacuipe. 
Partes:  
           Vendedor: Emiliano Pereira Brandão 
           Comprador: Joaquim Justino de Oliveira 

Observações: A escrava em questão chamava-se Maria Carvalho, pela quantia de 
900.000 réis. O Tenente Coronel Marcolino Gonçalves Mascarenhas aparece como 
procurador do vendedor, e o mesmo também é Tenente.  
 
Número do Doc: 26 Folha: 45 verso Ano: 1860 

Objeto da Nota: Compra venda de uma escrava, na Freguesia de Nossa Senhora da 
Conceição de Riachão do Jacuipe. 
Partes:  
           Vendedor: Vicente Martins Rios 
           Comprador: Antonio Justino da Silva Carneiro 

Observações: A escrava em questão chamava-se Euzébia da nação crioula, pela quantia 
de 800.000 réis. O comprador é Tenente. 
 
Número do Doc: 27 Folha: 47 verso Ano: 1860 

Objeto da Nota: Compra venda de uma escrava, na Freguesia de Nossa Senhora da 
Conceição de Riachão do Jacuipe. 
Partes:  
           Vendedor: José Paulo Pacheco 
           Comprador: José Ferreira Isidoro 

Observações: A negrinha em questão chamava-se Maria da nação cabra, seis anos de 
idade, pela quantia de 800.000 réis. 
 
Número do Doc: 28 Folha: 50 anverso Ano: 1860 

Objeto da Nota: Compra venda de um escravo na freguesia de Nossa Senhora da 
Conceição de Riachão do Jacuipe. 
Partes:  
           Vendedor: Manoel Ribeiro Vianna 
           Comprador: Manoel da Costa Lisboa 

Observações: O moleque em questão chamava-se Elias da nação cabra, seis anos de 
idade, pela quantia de 475.000 réis. 

Número do Doc: 29 Folha: 52 verso Ano: 1860 
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Objeto da Nota:Compra venda de um escravo, na Freguesia de Nossa Senhora da 
Conceição de Riachão do Jacuipe. 
Partes:  
           Vendedor: José Carneiro de Araújo 
           Comprador: Marcolino Gonçalves Mascarenhas 

Observações: O moleque em questão chamava-se Luiz, da nação parda, com doze anos 
de idade pela quantia de 700.000 réis. O comprador é Tenente Coronel. 

 
Número do Doc: 30 Folha: 53 verso Ano: 1860 

Objeto da Nota: Compra venda de uma parte de terra, na Freguesia de Nossa Senhora 
da Conceição de Riachão do Jacuipe. 
Partes:  
           Vendedores: Manoel Martins dos Reis, José do Nascimento Silva e Antonio 
Ferreira de Sá e suas mulheres. 
           Comprador: Francisco Xavier de Carvalho 

Observações: Na fazenda Sítio ao meio, pela quantia de 190.000 réis. O Capitão 
Custódio Silvério Gomes aparece como procurador dos vendedores Manoel Martins dos 
Reis, José do Nascimento Silva e suas mulheres e Alferes Antonio Carneiro Oliveira 
aparece como procurador do vendedor Antonio Ferreira e sua mulher. 
 
Número do Doc: 31 Folha: 58 verso Ano: 1860 

Objeto da Nota: Compra venda de uma posse de terra, na freguesia de Nossa Senhora 
da Conceição de Riachão do Jacuipe. 
Partes:  
           Vendedores: José Raimundo Bacellar e sua mulher Maria Francisa de Jesus 
Bacellar 
           Comprador: Ignácio de Santa Madalena Carneiro 

Observações: A Posse de terra foi desmembrada da fazenda Possos, em um lugar 
denominado Recreio, pela quantia de 300.000 réis. O vendedor José Raimundo Bacellar é 
sargento. 
 
Número do Doc: 32 Folha: 60 verso Ano: 1860 

Objeto da Nota: Compra venda de uma parte do escravo, na freguesia de Nossa 
Senhora da Conceição de Riachão do Jacuipe. 
Partes:  
           Vendedor: José Ferreira Rodrigues 
           Comprador: Antonio Ferreira Rodrigues 

Observações: O escravo em questão chamava-se Nazario e foi deixado de Herança 
pelos pais já falecidos, para José Ferreira Rodrigues e Antonio Ferreira Rodrigues, os 
dois irmãos, pela quantia de 350.000 réis. 
 
Número do Doc: 33 Folha: 62 verso Ano: 1860 
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Objeto da Nota: Compra venda de um escravo, na Freguesia de Nossa Senhora da 
Conceição de Riachão do Jacuipe. 
Partes:  
           Vendedor: João Carneiro da Silva 
           Comprador: Marcolino Gonçalves Mascarenhas 

Observações: O escravo em questão chamava-se Higino, pela quantia de 500.000 réis. 
O comprador é Tenente Coronel. 
 
Número do Doc: 34 Folha: 63 verso Ano: 1860 

Objeto da Nota: Compra venda de uma escrava, na freguesia de Nossa Senhora da 
Conceição de Riachão do Jacuipe. 
Partes:  
           Vendedor: Carmelio Pereira de souza 
           Comprador: Manoel Joaquim de Santana 

Observações: A escrava em questão chamava-se Marcolina da nação cabra, pela 
quantia de 1:000 réis.  
 
Número do Doc: 35 Folha: 65 anverso Ano: 1860 

Objeto da Nota: Compra venda de uma parte de terra, na freguesia de Nossa Senhora 
da Conceição de Riachão do Jacuipe. 
Partes:  
           Vendedor: Tertuliano Carneiro da Silva Ribeiro 
           Comprador: José Raimundo Bacellar e Antonio Martins do Santos Junior 

Observações: Na fazenda das Pedras pela quantia de 480.000 réis. Ricardo Carneiro da 
Silva Moreira como procurador do vendedor, o vendedor era capitão. 
 
Número do Doc: 36 Folha: 68 anverso Ano: 1860 

Objeto da Nota: Compra venda de uma porção de terra, na freguesia de Nossa Senhora 
da conceição de Riachão do Jacuipe. 
Partes:  
           Vendedor: Miguel Carneiro da Silva Ribeiro 
           Comprador: José Manoel Carneiro 

Observações: Fazenda dos Possos, pela quantia de 600.000 réis. O comprador é 
Tenente Coronel, aparece como procurador do comprador Ricardo Carneiro da Silva 
Moreira. 
 
Número do Doc: 37 Folha: 70 verso Ano: 1860 

Objeto da Nota: Compra venda de um escravo, na freguesia de Nossa Senhora da 
conceição de Riachão do Jacuipe. 
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Partes:  
           Vendedor: Marcolino Gonçalves Mascarenhas 
           Comprador: Manoel Silvero da silva 

Observações: O escravo em questão chamava-se Higinode nação crioula, na quantia de 
600.000 réis. O vendedor era Tenente Coronel. 
 
Número do Doc: 38 Folha: 72 verso Ano: 1860 

Objeto da Nota: Compra e venda de uma carta de alforria de um mulatinho, na freguesia 
de Nossa Senhora da conceição de Riachão do Jacuipe. 
Partes:  
           Vendedor: João [Villloronga] Carneiro e Poncio 
           Comprador: Antonio Justino da Silva Carneiro 

Observações: O mulatinho em questão chamava-se Victor,recém nascido, não batizado. 
A carta em questão foi vendidapela quantia de 100.000 réis. 

 
Número do Doc: 39 Folha: 73 verso Ano: 1860 

Objeto da Nota: Compra venda de uma parte de terra, na freguesia de Nossa Senhora 
da conceição de Riachão do Jacuipe. 
Partes:  
           Vendedor: José Carneiro da Silva 
           Comprador: Antonio da Silva Carneiro 

Observações: Fazenda Possos, pela quantia de 300.000 réis. Ricardo Carneiro da Silva 
Moreira aparece como procurador do vendedor. 

 
Número do Doc: 40 Folha: 75 verso Ano: 1860 

Objeto da Nota: Compra venda de uma escrava, na freguesia de Nossa Senhora da 
conceição de Riachão do Jacuipe. 
Partes:  
           Vendedor: Maria JoaquinaGenoveva 
           Comprador: José Valério da Silva 

Observações: A escrava em questão chamava-se Joaquina de nação crioula, pela 
quantia de 1:000 réis. Aparece como procurador da vendedora Manoel Simões da Silva. 
As partes não sabiam ler nem escrever. 
 
Número do Doc: 41 Folha: 78 verso Ano: 1860 

Objeto da Nota: Escritura de doação de uma escrava, na freguesia de Nossa Senhora da 
conceição de Riachão do Jacuipe. 
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Partes:  
           Doadores: Manoel Martins Rios e sua mulher Bernarda Maria da Purificação 
           Compradores: Maria da Natividade Rios e Jeronymo Martins Rios 

Observações: A escrava em questão chamava-se Sypriana com idade de 12 anos, filha 
da escrava Maria, também crioula, na quantia de 500.000 réis. 
 
Número do Doc: 42 Folha: 79 verso Ano: 1860 

Objeto da Nota: Compra venda de duzentos braços de terra com uma légua de fundo, na 
freguesia de Nossa Senhora da conceição de Riachão do Jacuipe. 
Partes:  
           Vendedores: João Martins Rios Junior e sua Mulher Anna Joaquina de Jesus 
           Comprador: Manoel dos Santos Reis 

Observações: Fazenda Macacos das terras de Pé da Serra, pela quantia de 300.000 
réis. 
 
Número do Doc: 43 Folha: 81 anverso Ano: 1860 

Objeto da Nota: Compra e venda de uma parte de terra, na freguesia de Nossa Senhora 
da conceição de Riachão do Jacuipe. 
Partes:  
           Vendedores: Antonio Lião Rios e sua mulher Joana de Souza Rios 
           Comprador: Manoel dos Santos Rios 

Observações: Fazenda Bugio, pela quantia de 100.000 réis.  

 
Número do Doc: 44 Folha: 83 anverso Ano: 1861 

Objeto da Nota: Compra venda de uma escrava, na freguesia de Nossa Senhora da 
conceição de Riachão do Jacuipe. 
Partes:  
           Vendedores: Vicente Pereira dos Santos e Manoel Pereira dos Santos 
           Comprador: Luis José Pereira 

Observações: A escrava em questão chamava-se Maria trinta anos de idade de nação 
crioula, pela quantia de 900.000 réis. 
 
Número do Doc: 45 Folha: 84 verso Ano: 1861 

Objeto da Nota: Compra venda de um escravinho, na freguesia de Nossa Senhora da 
conceição de Riachão do Jacuipe. 
Partes:  
           Vendedor: José Paulo Pacheco 
           Comprador: Luis José Pereira 
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Observações: O escravo em questão chamava-se Dionísio cinco anos de idade, pela 
quantia de 500.000 réis. 
 
Número do Doc: 46 Folha: 86 anverso Ano: 1861 

Objeto da Nota: Compra venda de uma parte de terra, na freguesia de Nossa Senhora 
da conceição de Riachão do Jacuipe. 
Partes:  
           Vendedor: Manoel do Nascimento Lima 
           Comprador: Antonio Martins Rios 

Observações: Nas Fazendas Bugio e Angico, pela quantia de 1:000 réis. 

 
Número do Doc: 47 Folha: 88 anverso Ano: 1861 

Objeto da Nota: Compra venda de uma parte da terra, na freguesia de Nossa Senhora 
da conceição de Riachão do Jacuipe. 
Partes:  
           Vendedor: Manoel do Nascimento lima 
           Comprador: Marcolino Martins Reis 

Observações: Nas Fazendas Bugio e Angico, pela quantia de 1:000 réis. 

 
Número do Doc: 48 Folha: 90 anverso Ano: 1861 

Objeto da Nota: Compra venda de uma parte de terra, na freguesia de Nossa Senhora 
da conceição de Riachão do Jacuipe. 
Partes:  
           Vendedores: José Dias Matos e sua mulher Maria Joaquina Passos 
           Compradores: Jerônimo Martins Rios e José Martins Rios 

Observações: Na fazenda Passagem, pela quantia de 800:000 réis. 
 
Número do Doc: 49 Folha: 92 anverso Ano: 1861 

Objeto da Nota: Compra venda de uma parte de terra, na freguesia de Nossa Senhora 
da conceição de Riachão do Jacuipe. 
Partes:  
           Vendedores: José Dias de Matos e sua mulher Maria Joaquina Passos 
           Comprador: Jerônimo Martins Rios 

Observações: Na fazenda Passagem, pela quantia de 200.000 réis. 
 
Número do Doc: 50 Folha: 94 anverso Ano: 1861 

Objeto da Nota: Compra venda de uma escrava, na freguesia de Nossa Senhora da 
conceição de Riachão do Jacuipe. 



31 
 

Partes:  
           Vendedor: João da Silva Martins 
           Comprador: José Justiniano dos Santos 

Observações: A escrava em questão chamava-se Theodoria, três anos de idade, pela 
quantia de 550.000 réis. 
 
Número do Doc: 51 Folha: 96 verso Ano: 1861 

Objeto da Nota: Compra venda de uma escrava, na freguesia de Nossa Senhora da 
conceição de Riachão do Jacuipe. 
Partes:  
           Vendedor: Flurendo Gonçalves Guardião 
           Comprador: Adrião José de Oliveira 

Observações: A escrava em questão chamava-se Marcolina nação cabra, idade de oito 
anos. A escrava foi herança de sua mãe Ana Rosa, pela quantia de 650.000 réis. 
 
Número do Doc: 52 Folha: 97 verso Ano: 1861 

Objeto da Nota: Compra venda de um escravo, na freguesia de Nossa Senhora da 
conceição de Riachão do Jacuipe. 
Partes:  
           Vendedor: Marcolino Gonçalves Mascarenhas 
           Comprador: Tibúrcio Carneiro da Silva 

Observações: O moleque em questão chamava-se Luis, pela quantia de 800.000 réis.O 
vendedor é Tenente Coronel. 
 
Número do Doc: 53 Folha: 99 anverso Ano: 1861 

Objeto da Nota: Compra venda de um escravo, na freguesia de Nossa Senhora da 
conceição de Riachão do Jacuipe. 
Partes:  
           Vendedor: José Joaquim de Oliveira 
           Comprador: Joaquim Carneiro de Oliveira 

Observações: O escravo em questão chamava-se João, pela quantia de 1:000 réis. 
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Índice Remissivo (tipologias e número dos documentos) 
 

I. Carta de Alforria: 38  
 
II. Escritura de compra e venda paga e quitação 

a. Escravo: 1, 4, 9, 10, 11, 18, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 37, 40, 44, 
45, 50, 51, 52, 53 

b. Fazenda: 16 
c. Terra: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 30, 31, 35, 36, 39, 

42, 43, 46, 47, 48, 49 
 

III. Escritura de dádiva e doação de escravo: 19, 41  
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Índice onomástico 
Nota: Este índice onomástico não segue o Sistema Internacional, devido às 
peculiaridades existentes na identificação dos indivíduos no documento, sendo que, 
muitos estão identificados apenas pelo primeiro nome. Portanto, os nomes foram listados 
em ordem alfabética de acordo com o primeiro nome apresentado, seguidos da 
numeração dos documentos onde estão localizados. 
 
 
A. 
Adrião José de Oliveira – 24, 51 
Alexandre Carneiro de Oliveira – 14, 17  
Ana Joaquina de Jesus – 42  
Ana Rosa - 51 
Anacleto (escravo) – 18  
Angelo da Silva Carneiro – 13  
Anna Carneiro da Silva – 14  
Anna Moreira de Oliveira – 10  
Antonio Carneiro Oliveira (Alferes) – 5, 
30  
Antonio da Silva Carneiro – 39  
Antonio Ferreira de Sá – 30  
Antonio Ferreira Rodrigues – 32  
Antonio Justino da Silva Carneiro 
(Tenente) – 4, 12, 26, 38 
Antonio Luis Carneiro – 20, 23   
Antonio Martins dos Santos Júnior – 35  
Antonio Martins Rios – 46  
Antonio Pereira de Brito – 1  
Antonio Theodósio da Mota – 8  
Antonio Lião Rios – 43  
 
B. 
Bernadina de Lima e Souza – 12  
Bernarda Maria da Purificação – 41  
Bernardo José de Lima Souza – 12  
 
C. 
Cornelio Pereira de Souza – 34  
 
D. 
Dionísio (escravo) – 45  
 
E. 
Elias (escravo) – 28  
Emiliano Pereira Brandão (Tenente) – 
25  
 
 

 
Eustodio Silvério Gomes (Capitão) – 30  
Euzebia (escrava) - 26 
 
F. 
Florendo Gonçalves Guardião - 51 
Francisca de Jesus – 7  
Francisco José da Silva Carneiro – 21  
Francisco Xavier de Carvalho – 30  
 
 
G. 
Gabriel da Silva Coitinho – 7  
 
Guilherme de Souza Carneiro – 11  
 
H. 
Higino (Escravo) – 33  
Higinode (escravo) – 37  
 
I. 
Ignácio Carneiro de Oliveira – 18  
Ignacio de Santa Madalena Carneiro – 
31  
Ignacio Manoel de Lireira – 1  
Inocêncio da Silva Carneiro – 16  
 
J. 
Jerônimo Martins Rios – 41, 48, 49 
Joana de Souza Rios – 43  
Joana Maria de Jesus – 9  
João (Escravo) – 53  
João [Villloronga] Carneiro e Poncio – 
38  
João Carneiro da Silva – 33 
João da Silva Martins - 50 
João Martins Rios Junior 
Joaquim Carneiro de Oliveira – 53, 14, 
17 
Joaquim Justino de Oliveira – 25  
Joaquina (Escrava) – 40  
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José Bento da Silva Carneiro – 10 
José Caetano da Silva – 18  
José Carneiro da Silva – 39  
José Carneiro de Araújo – 14, 29 
José Dias Matos – 48, 49  
José Estanislao Souza – 5  
José Ferreira Isidoro – 27  
José Ferreira Rodrigues – 32  
José Joaquim de Oliveira – 53  
José Justiniano dos Santos - 50 
José Luis Carneiro – 20  
José Luis de Araújo – 22  
José Manoel Carneiro (Tenente 
Coronel) – 36  
José Martins Rios - 48 
José Martins Rios Júnior – 42 
José Nascimento Silva – 30  
José Patrício Moreira – 3  
José Paulo Pacheco – 27, 45  
José Pereira Mascarenhas – 4  
José Raimundo Bacellar (Sargento) – 
20, 23, 31, 35  
José Rozendo da Silva Carneiro – 21  
José Sedrais de Oliveira – 15. 16  
José Valério da Silva – 40  
José Vellôzo Dantas – 19  
José Vellôzo Dantas Antonia – 19  
Josefa Maria de Jesus – 17  
 
 
L. 
Liberato Carneiro da Silva – 11  
Luis (escravo) - 29 
Luis José Pereira – 44, 45  
Luis Lião da Silva Carneiro – 23  
Luiz (escravo) - 52 
Luiza (escrava) – 9 
 
M. 
Manoel da Costa Lisboa – 6, 28  
Manoel do Nascimento Lima – 46, 47   
Manoel dos Santos Reis – 42, 43 
Manoel Gonçalves Pereira 
Mascarenhas – 1, 8, 15 
Manoel Joaquim de Santana – 34  
Manoel Martins Reis – 30, 41 
Manoel Pereira dos Santos – 44  
Manoel Ribeiro Vianna – 28  

Manoel Silverio da Silva – 37  
Manoel Simões da Silva – 40  
Manoel Vitorino Carneiro – 7  
Marcolina (Escrava) – 34, 51 
Marcolino Gonçalves Mascarenhas 
(Tenente Coronel) – 2, 3, 4, 13, 21, 22, 
24, 25, 29, 33, 37, 52 
Marcolino Martins Reis – 47  
Maria (escrava) – 10, 27, 41, 44  
Maria Carvalho – 25  
Maria Francisca de Jesus – 23  
Maria Francisca de Jesus Bacellar – 31 
Maria Gordiana de Jesus – 2  
Maria Joaquina de Oliveira – 16  
Maria Joaquina Genovevo – 40  
Maria Joaquina Passos – 48, 49  
Maria Luzarniade Jesus – 18  
Maria Natividade Rios – 41  
Miguel Carneiro da Silva Ribeiro – 36  
Miguel Joaquim Carneiro – 14  
 
N. 
Nazario (Escravo) – 32  
 
R. 
Reinaldo Pereira de Almeida – 6  
Ricardo Carneiro da Silva Moreira – 35, 
36, 39 
 
 
S. 
Simão José de Araújo – 9  
Sypriana (Escrava) – 41  
 
T. 
Tertuliano Carneiro da Silva Ribeiro 
(Capitão) – 35  
Theodoria (escrava) - 50 
Tibúrcio Carneiro da Silva - 52 
Timoteo (escravo) – 11  
Tristão Gomes da Silva – 20  
Tristão Souza da Silva – 14  
 
V. 
Vicente Ferreira Vellôzo – 19  
Vicente Martins Rios – 26  
Vicente Pereira dos Santos – 44  
Victor (Escravo) – 38  
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Victória (escrava) – 19
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Índice de Toponímias: Neste índice podem ser encontrados os locais e fazendas 
citadas no decorrer da catalogação. Nomes seguidos dos números dos 
documentos onde foram citados. 
 
 
A. 
Angico (fazenda) – 46, 47 
 
B. 
Barra (fazenda) – 15, 16 
Bom Sucesso ou Tanque (fazenda) – 
14, 17 
Bugio (fazenda) – 43,, 46, 47 
 
C. 
Cajarina (fazenda) – 5  
 
G. 
Gitirana (fazenda) – 12  
 
M. 
Macacos (fazenda) – 42  
Munbuca (fazenda) – 20, 22, 23, 24 
 
P. 
Passagem (fazenda) – 48, 49 
Pau de Ferro (sítio) – 13  
Pedras (fazenda) – 8, 13, 55 
Possos (fazenda) 31, 36, 39 
S. 
Santo Antonio (fazenda) – 2, 3  
São Bartolomeu (fazenda) – 11 
Sítio (fazenda) – 30  
Solenidade (fazenda) – 6, 7
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