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FAZENDA SANT’ANNA 

 Localizada no bairro homônimo, foi edificada pelo 

tenente coronel José Domingues de Castro no ano 

de 1861, em taipa de pilão  e pau-a-pique. Tinha 

como atividade econômica principal a produção de 

café e algodão. No ano de 1872, contava com mais 

de 120 escravos. Conservou em bom estado a 

casa sede em sobrado, casa das máquinas 

(desativada), roda d’ água e senzala. Na parte 

interna da casa chama a atenção a capela e o 

oratório onde repousa a imagem de Nossa 

Senhora da Sant’ Anna, padroeira da fazenda. 

Dista 33 Km de São Luís do Paraitinga. 



FAZENDA SANT’ANNA 



FAZENDA SANT’ANNA-1980 
Foto João Rural 



FAZENDA SANT’ANNA 



FAZENDA SANT’ANNA-CASA DAS MÁQUINAS 

(MOVIDA POR RODA D’ÁGUA) 



CASA DAS MÁQUINA(MOAGEM)-RODA D’ÁGUA 



FAZENDA DO CHAPÉU 

 A Fazenda do Chapéu, situada 

próximo ao distrito de Catuçaba tem 

arquitetura similar ao da Fazenda 

Pinheirinho, com sacada corrida ao 

centro em um lance até o patamar, ao 

alpendre, telhado em quatro águas. 

Construção em um pavimento sobre 

porão alto e habitável. 
 



FAZENDA DO CHAPÉU 



BREVE HISTÓRICO DA ARQUITETURA RURAL 

 O período do surto do café na Vila de São 

Luiz, iniciada na década de 30 (século XIX) 

vem modificar a economia local, 

proporcionando um pequeno acúmulo de 

riquezas pelos proprietários rurais. O café 

não traria apenas riquezas para a região, 

mas também iria influenciar no estilo das 

novas edificações rurais inspirados na 

arquitetura no neoclássico trazido para o 

Brasil (1808).  

  



FAZENDA PINHEIRINHO 

 Entre os proprietários rurais, o primeiro a se 

destacar com uma lavoura produtiva e um pequeno 

excedente comercial foi José Gomes de Gouvêa e 

Silva, foi ele também o novo capitão Mor da Vila, 

cargo que assumiu em 1791 ao destituir o fundador 

e povoador Manoel Antônio de Carvalho. 

 Da primeira fase da formação da “Vila de São Luiz 

do Parahytinga”, restou como testemunho vivo a 

sua sede de Fazenda no campo do Chapéu (atual 

Catuçaba) e hoje denominada Fazenda 

Pinheirinho, esta que é a mais antiga construção 

rural do município. 



FAZENDA PINHEIRINHO 
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FAZENDA PALMEIRAS 

 Importante fazenda do período do café, foi 

edificada na década de 50, século XIX, pelo 

tenente Coronel Manoel Jacintho Domingues de 

Castro. No ano de 1872, nessa fazenda pernoitou o 

Imperador D. Pedro II, oportunidade em que 

outorgou ao proprietário o título de “Barão do 

Parahytinga”. Do conjunto arquitetônico original, 

composto por senzala, casa das máquinas e 

tropas, possilga e tulha, restou apenas a casa sede 

assobradada e muros em pedras. Dentro da casa a 

atração principal fica para o belo oratório que tem 

como orago a imagem de São José, o padroeiro da 

fazenda. Dista 10 Km do centro da cidade. 



FAZENDA PALMEIRAS 



FAZENDA PALMEIRAS 





FAZENDA BOA VISTA 
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FAZENDA DO PINGA 
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FAZENDA RIO CLARO 





FAZENDA DA FÁBRICA 
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