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A contribuição dos engenhos de cachaça e rapadura na formação urbana e 

cultural de Areia 

O atual município de Areia, localizado na microrregião do Brejo da Paraíba 

(Figura 1), está implantada no lado oriental do relevo íngreme da serra da Borborema, a 

622 metros de altitude, com uma extensão territorial de 630 Km². Sua ocupação se deu 

no século XVIII devido a introdução de colonizadores e comerciantes no interior da 

Capitania da Paraíba (ALMEIDA, 1958: 31; MORAIS, 2008: 12). 

 

 

Figura 1. Divisão política do estado da Paraíba, mostrando suas macrorregiões, destacando-se a 

cidade de Areia na microrregião do Brejo Paraibano. Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE. 
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Os primeiros contatos do colonizador com a região do Brejo acontecem ainda no 

século XVI, mas o processo de colonização se prolonga lentamente, durante quase dois 

séculos, tendo como base a agricultura de subsistência (Figura 2) (ALMEIDA, 1994: 

16; FIÚZA et. al., 1998: 39). O sítio, aonde viria a surgir a cidade de Areia pertencia a 

Vila de Monte-mor da Preguiça (atual Mamanguape), e fazia parte de uma rota de 

passagem entre litoral e sertão (Figura 3 e 4) e inicialmente era composto apenas por um 

curral à margem da estrada. A condição de caminho de passagem auxiliou o 

povoamento do Brejo paraibano, intensificado no início do século XVIII, com a 

instalação de povoados, fazendas de pecuárias, e engenhos de açúcar, sobretudo 

próximo à bacia do rio Mamanguape (MARIZ, 1985: 55). A região era considerada “o 

celeiro do sertão”, pois sua produção agrícola abastecia as regiões vizinhas de gêneros 

alimentícios, sobretudo o sertão, castigado pelos períodos de seca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[...] no sopé ocidental do monte onde hoje está localizada a cidade, às 

margens do riacho de Areia, nas terras do que seria mais tarde, o engenho 

Saboeiro, cruzavam-se os caminhos que ligavam ao litoral ao sertão. Neste 

local, os tropeiros e boiadeiros paravam para descansar e pernoitar. Em 

pouco tempo, atraídos pelo movimento, chegaram aqueles que viriam a ser os 
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Figura 2. Avanços da ocupação territorial da Paraíba durante os séculos XVI, XVII e XVIII. Fonte: 

intervenção sobre mapa de MORAIS, 2008:23. 



primeiros habitantes da povoação de “Brejo de Areia” (FIÚZA et. al., 1998: 

45-46).  

 

A freguesia foi criada por provisão de 29 de junho de 1813, sob o patrocínio de 

Nossa Senhora da Conceição, mas a emancipação política de Areia, só vem a ocorrer 

dois anos depois, sendo cortados os últimos laços que a ligavam a Vila Real de Monte 

Mor da Preguiça. A Vila Real do Brejo de Areia foi criada por alvará régio de 18 de 

maio de 1815, sendo a nona vila criada na Paraíba, e o maior município do Brejo 

Paraibano. Em 1833 Areia recebe a Segunda Comarca da Paraíba, sendo a primeira a da 

capital e a terceira a de Souza. A vila é elevada a cidade em 1846, pela Lei n.º 2, de 18 

de maio, sendo a primeira em ordem cronológica, em toda a Província, com exceção da 

capital (ALMEIDA, 1958: 35-36).  
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estradas secundarias, dentre elas a estrada de Mamanguape, que atravessa o Brejo. Fonte: 
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Como já mencionado, a implantação urbana da cidade acompanha as curvas do 

relevo íngreme (Figura 5), com os edifícios posicionados no alto da serra, contornando 

seus acidentes geográficos. “A tipologia das edificações ainda hoje reflete a dificuldade 

de adaptação ao terreno íngreme, utilizando artifícios, como a criação de porões e de 

desvãos de ventilação dos pisos” (MORAIS, 2008: 46).  

 

 

 

 

Figura 4. Possível rota de passagem que atravessava o território de Areia em direção ao sertão, 

destacando-se o local onde existiria o curral (onde hoje esta a propriedade Saboeiro) e a primeira rua da 

cidade. Fonte: intervenção sobre mapa IBGE com dados de FIÚZA et. al., 1998: 42-46. 
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A economia de Areia, desde o século XVII, está estruturada na agricultura, o que 

a tornava bastante instável. Ao contrário do que ocorreu em outras regiões do nordeste, 

onde a cultura canavieira foi a principal atividade econômica desde a colonização, no 

Brejo ocorre uma diversidade bem maior, havendo momentos em que se voltava para o 

mercado externo e outros para o mercado interno (FIÚZA et. al., 1998: 39).  

Constantemente, durante toda a história de Areia, as soluções para os problemas 

econômicos foram buscadas através da substituição de produtos agrícolas, dessa forma, 

suas propriedades rurais já produziram, cronologicamente, o algodão, a cana-de-açúcar, 

o agave, e, mais recentemente, a pecuária, estando estas mudanças a mercê das 

variações dos preços do mercado. “Entre cada uma destas substituições, um período de 

crise, de decadência, que muitas vezes se prolongava por muito tempo”, e quando a 

situação melhorava, a comunidade era levada a empreender uma retomada do 

desenvolvimento da cidade e do comércio, que deveria ser impulsionado pelo novo 

produto que surgia. Entre uma cultura e outra, a cana-de-açúcar aparece como a que 

nuca foi totalmente abandonada, quando as crises nos preços ou as pragas faziam com 

que o cultivo fosse abandonado, a cana voltava a ocupar as áreas rurais, e os engenhos a 

fumegar na fabricação da rapadura. (ALMEIDA, 1958: VIII-IX) 

A distribuição de terras no Brejo, de início, não respeitava as exigências do foral, 

que levava em conta a existência de uma ocupação anterior. As sesmarias eram 

distribuídas de favor, para suprir a necessidade de se ocupar e explorar aquelas terras, 

essa tarefa caia sobre quem as requeresse (ALMEIDA, 1958: 7). Na verdade, nunca 

houve latifúndios no município. As antigas sesmarias foram repartidas em centenas de 

Figura 5. Vista aérea da cidade de Areia 

mostrando sua implantação 

acompanhando o relevo da Serra da 

Borborema. Fonte: Dirceu Tortorelli. 



propriedades desde a época da colonização, divididas entre herdeiros ou vendidas em 

glebas. O número de propriedades rurais passava dos mil no início do século XX, 

contando com as pequenas propriedades, e os mais de cem engenhos. Mas existe uma 

tendência na diminuição desse número, pela anexação dos pequenos sítios aos 

estabelecimentos agroindustriais. Na década de 1950, o município possuía “uma usina 

de açúcar, cerca de 80 engenhos de rapadura e aguardente, mais de 100 instalações 

para extração da fibra de agave, 108 aviamentos de fazer farinha, afora fazendas de 

gado e sítios de lavoura”. Destas, algumas já foram desapropriadas pelo Estado, para 

construção de barragens e instalação de assentamentos (ALMEIDA, 1958: 37).  

Os sítios eram fundados à margem das ribeiras, pela necessidade de se ter água 

para manutenção da propriedade. De início, propriedades eram formadas por palhoças 

que serviam de morada e de casa de farinha, que posteriormente foram substituídas 

pelas casas grandes, e o engenho, além de curral. Na segunda metade do século XVIII, o 

Sertão de Bruxaxá se encontrada completamente ocupado, já caminhando para sua 

emancipação política. O desenvolvimento das atividades agrícolas e no comércio estava 

se expandindo, e o aspecto do povoado se alterava, dando mostras de crescimento e 

desenvolvimento (ALMEIDA, 1958: 8).  

As várzeas dos rios, nas baixadas úmidas e férteis entre as encostas dos morros, 

formavam as áreas mais apropriadas para plantação da cana-de-açúcar (Figura 6). As 

condições de solo e clima eram tão propícias à cultura canavieira, como haviam sido 

para o algodão e depois o para o café e o agave. As chuvas constantes e bem 

distribuídas cooperavam paro o cultivo da lavoura.  

 

Na zona propriamente do Brejo exuberante vegetação cobria a terra feraz. A 

mataria verde, de árvores gigantescas, na virgindade dos seus bosques, 

dominava pelas encostas dos morros até o alto das quebradas, enquanto lá 

embaixo, nas várzeas de massapê, entre fios perenes de água corrente, os 

partidos de cana completavam o fundo da paisagem. [...] Nas terras dos 

engenhos, livres de latifúndios, os bangüês se situavam a pequena distância 

um do outro, alimentados de matéria-prima que o dono da terra cultivava, 

quase que exclusivamente, sem a chega de lavradores. Eram engenhos 

primitivos, que davam uma produção diminuta, mas suficiente para manter a 

economia do município e a independência da classe produtora (ALMEIDA, 

1958: 32). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

A crise enfrentada pela economia açucareira no litoral, desde a segunda metade do 

século XVII, contribuiu para o aumento da atividade canavieira no Brejo, “com a 

conseqüente migração de uma parcela do capital e da mão-de-obra conhecedora das 

técnicas agro-industriais do açúcar”. Existem evidencias da existência de engenhos no 

Brejo já na segunda metade do século XVIII. Esses engenhos primitivos eram palhoças 

que serviam de proteção as almanjarras, e a casa de morada. Assim eram as construções 

dos primeiros engenhos instalados, sendo o registro mais antigo o engenho Bolandeira, 

onde teria vivido, em 1764, Francisco Xavier de Miranda Henrique, após o seu mandato 

como governador na capitania da Paraíba (ALMEIDA, 1994: 20-24). MORAIS (2008) 

também chama a atenção para a implantação dos sítios em torno dos povoamentos, e a 

existência dos engenhos em Areia desde o século XVIII. 

 

Nas regiões em volta do arraial embrionário, à margem dos rios, fundavam-se 

sítios. As palhoças e casas de farinha, construídas precariamente, mais tarde 

seriam substituídas pelas casas-grandes dos engenhos de açúcar e rapadura. A 

lavoura foi a base de toda a produção local até fins do século XVIII. A 

cultura principal era o algodão; em complementaridade, empreendia-se a 

cultura de mandioca, fumo, feijão e milho. A cana-de-açúcar somente viria a 

ser produzida largamente a partir da primeira metade do século XIX, embora 

já houvesse experiências de plantio na região desde o século XVIII. 

Na década de 1760 o Brejo já era uma região mais ou menos povoada e 

Areia, com engenhos em funcionamento, se destacava na produção agrícola. 

(MORAIS, 2008: 33-34) 

 

Inicialmente os engenhos produziam apenas açúcar, mas devido às dificuldades de 

exportação e o custo da produção, a rapadura logo ocupou o lugar de produto principal 

da região, por ser mais vendável, devido ao fornecimento para as cidades do sertão, e 

sua produção mais rápida e barata, aumentando o lucro dos senhores de engenho.  

Figura 6. Desde o início da cultura 

canavieira no Brejo, até os dias de hoje, 

as áreas mais propícias para a plantação 

de cana-de-açúcar são as várzeas dos 

rios e as baixadas úmidas e férteis entre 

as encostas dos morros. Um exemplo é 

o canavial do Engenho Bujari. Fonte: 

Anna Cristina A. Ferreira, em 

05/03/2009. 



Na segunda metade do século XIX, a cidade de Areia vive um breve apogeu 

devido a um período de prosperidade dos engenhos de açúcar (ALMEIDA, 1958: 100-

103). Este foi um período de grande progresso para a cidade, com o desenvolvimento do 

comércio e a diversificação das atividades culturais – circulação de jornais locais, 

construção de teatro, etc. – além da construção das casas mais imponentes da cidade e 

das ruas calçadas (GARCIA JUNIOR, n/d: 14-15).  

Os senhores de engenho que conseguiam acumular alguma riqueza, possuíam casa 

na cidade, ocupada durante as festas religiosas que aconteciam. Essas casas construídas 

pelos produtores rurais, ajudaram no desenvolvimento da cidade, e na delimitação de 

sua área urbana, que se expandia a medida que uma nova rua era criada e uma nova 

edificação implantada. Além disso, o próprio processo de crescimento de Areia se deu 

fundamentalmente em função das propriedades rurais circundantes. Forma urbana se 

desenvolveu sobre aquelas áreas que não pertenciam às propriedades agrícolas ou que 

foram cedidas pelos proprietários rurais. “Os engenhos e fazendas de café, algodão, 

gêneros alimentícios ou de gado e, posteriormente, as usinas, se estruturaram ao redor 

da cidade e, de certa maneira, ditaram algumas direções seguidas” (MORAIS, 2008: 

156). 

Por volta de 1884 teve início uma a crise na produção canavieira, proporcionada 

por uma praga que dizimou os canaviais. Em várias propriedades, as lavouras de cana-

de-açúcar foram substituídas por plantações de café, porém, a inserção tardia dessa 

cultura não gerou grandes melhorias, e a produção mal excedia o consumo local. Houve 

uma nova tentativa na cultura canavieira, sem maiores sucessos, pois a essa época, 

existia uma dificuldade de escoamento da produção, e competição com os engenhos do 

litoral e as usinas, e o cerco da estrada de ferro que isolava Areia. Como forma de 

recuperação econômica, tem início a produção do sisal, que se estende por uma vasta 

região do território paraibano. A produção do agave consegue trazer melhorias para a 

economia de Areia, mas pouco dura, e logo os engenhos de cana-de-açúcar voltam a 

funcionar novamente (ALMEIDA, 1958: 115). 

O progresso que chega a cidade, se estende às propriedades rurais. Em 1888 é 

montado o primeiro engenho a vapor do município, na propriedade Jussara, pertencente 

ao coronel Manuel Gomes da Cunha Melo. A este seguem-se outros: o engenho 

Saboeiro, de Arcanjo Cabral, e o engenho Mundo Novo, do Dr. Cunha Lima, e alguns 



outros que aos poucos de modernizavam. Porém, a maioria dos engenhos continuava 

com suas almanjarras movidas a tração animal, a modernização não era fácil, pois além 

da rotina, havia os inconvenientes da falta de recursos (ALMEIDA, 1958: 103-104).  

O período de prosperidade dos engenhos dura até o início do século XX, quando 

uma grande crise leva boa parte das propriedades a condição de fogo morto. Vários 

fatores contribuíram para que isso ocorresse, a inconstância dos ciclos econômicos, que 

alteravam o uso das propriedades, além da implantação da estrada de ferro, que a partir 

de 1900 se estende apenas até os municípios vizinhos de Guarabira e Alagoa Grande 

(Figura 7) (ALMEIDA, 1958: 104), dificultando o escoamento da produção agrícola de 

Areia. O trecho ferroviário da capital a Guarabira, inaugurado desde 1884, prossegue 

até o Rio Grande do Norte, assim, “Mulungu liga-se a Alagoa Grande em 1901, 

Itabaiana a Campina Grande em 1907, Guarabira a Borborema em 1913, fechando o 

cerco em torno de Areia, e acentuando a crise na economia canavieira” (ALMEIDA, 

1958: 104). O projeto inicial do ramal ferroviário previa um trecho que chegaria a 

Areia, mas este nunca foi executado, apesar das constantes solicitações para que a linha 

ferroviária se prolongasse até a cidade (ALMEIDA, 1958: 39). 

Sem o transporte ferroviário, Areia continuou a depender de sua agricultura e de 

dois importantes empreendimentos implantados no século XX: a Usina Santa Maria e a 

fábrica de Fiação e Tecelagem Arenópolis, dois elementos que ajudaram a alterar a 

feição urbana original da cidade, além de abalar sua economia.  

O fato de Areia ter sido excluída do projeto ferroviário, fez com que esta perdesse 

a sua condição de “celeiro do sertão”, devido às dificuldades de escoamento da 

produção, e gerando desvantagens econômicas frete às outras povoações. Assim, Areia 

foi se tornando ultrapassada, suplantada por outras cidades beneficiadas pela ferrovia. 

Houveram esforços para melhorar a situação, mas “a instalação de usinas, a instalação 

de um fábrica têxtil e a dinamização do comércio local não puderam reverter a 

decadência econômica de Areia, que do final do século XIX em diante definhou” 

(MORAIS, 2008: 74-75). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A instalação da Usina Santa Maria, em 1931, (ALMEIDA, 1994: 27) (Figura 8) 

provocou uma forte alteração na produção canavieira, adquirindo e arrendando terras de 

vários engenhos da região e ampliando as áreas de plantio da cana. Devido as mudanças 

ocorridas, também, nas relações de trabalho, sua implantação gerou um impacto na 

configuração do espaço urbano de Areia, ao provocar o êxodo de moradores rurais para 

a cidade e a ocupação desordenada dos terrenos urbanos (FIÚZA et al., 1998: 100-101). 

Em 1930 ela possuía três engenhos, totalizando 1000 ha de terra. Em 1970 já possuía 10 

engenhos (FIÚZA et. AL., 1998: 100). 

 

 

 

 

 

Figura 7. Malha Ferroviária na Paraíba. Fonte: Inventário do Patrimônio Ferroviário/IPHAN, 2008. 

Intervenção sobre mapa do IBGE. 

Figura 8. Estado 

atual das instalações 

da Usina Santa 

Maria. Fonte: Anna 

Cristina A. Ferreira, 

em 19/03/2009. 
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O declínio da Santa Maria ocorre na década de 1990. Hoje em dia restam apenas 

vestígios e ruínas de suas instalações, e suas terras foram utilizadas para criação de um 

assentamento. A usina teve, ainda, uma importante influência na configuração do 

espaço urbano de Areia, devido às alterações nas relações trabalhistas, e a diminuição 

da oferta de emprego, já que muitas propriedades pararam de funcionar, servindo apenas 

como terras para o plantio da cana, os trabalhadores rurais migraram para a área urbana 

em busca de emprego, construindo suas moradias nas áreas de encosta, em lotes 

desordenados, e criando novos núcleos de ocupação (Figura 9), afastados do eixo 

principal e da especulação imobiliária (FIÚZA et. al., 1998: 110). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alguns engenhos têm caído em fogo morto devido a chegada de um novo ciclo 

econômico na região. Como os terrenos acidentados do Brejo não permitem a 

mecanização da lavoura, e atualmente vem crescendo o problema da falta de 

trabalhadores rurais na região, além do baixo preço da rapadura que dificulta o aumento 
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Figura 9. Novas áreas de expansão urbana mostrando a ocupação desordenada das encostas, 

sobretudo pela população de baixa renda. Fonte: Intervenção sobre mapa do IPHAN e MORAIS, 

2008: 31. 



dos salários e o aumento da mão de obra, alguns proprietários estão desistindo da 

produção canavieira, introduzindo a pecuária em suas terras, mais uma vez vê-se a 

mudança de cultura como forma de tentar resolver os problemas econômicos. 

Independente da cultura adotada, os efeitos do seu sucesso ou seu fracasso podem 

ser percebidos na história do desenvolvimento urbano de Areia. 

 

Em todas as versões consultadas está presente o elemento rural, e durante 

todo o processo de desenvolvimento de Areia, percebe-se a força e a forte 

imposição das culturas agrícolas e seus reflexos no desenvolvimento e na 

riqueza da cidade. A agricultura e a incipiente indústria açucareira foram os 

elementos propulsores do desenvolvimento areiense. A economia da região 

de Bruxaxá sempre esteve pautada nas culturas agrárias, embora no século 

XIX seu comércio tenha alcançado nítido crescimento. O desenvolvimento e 

o aperfeiçoamento da lavoura e do processo de beneficiamento dos produtos 

tiveram sérios rebatimentos no desenvolvimento urbano (MORAIS, 2008: 

34). 

 

Essa estagnação econômica contribuiu para que o Centro Histórico de Areia 

mantivesse suas características iniciais. O traçado urbano da cidade (Figura 10), 

praticamente, não se modificou, as intervenções que se percebe dizem respeito as 

fachadas do casario, “que a princípio tinha uma leitura homogênea, num conjunto de 

traços ritmados pelas composições estilísticas” (GUEDES, 2006: 23). Essa 

permanência das características coloniais de implantação, aliada a outros fatores 

históricos, ambientais e artísticos, foi o que garantiu à Areia seu reconhecimento como 

patrimônio histórico estadual, e posteriormente, nacional, valorizando a história da 

cidade que os engenhos ajudaram a moldar. 

Esta conjuntura de mutação da cidade é notada claramente nos dias atuais, onde é 

possível flagrar a ocupação das encostas, vales e margens de rios, num processo que 

compromete sua paisagem urbana e seu entorno. Apesar disso, seu núcleo inicial 

permanece sem maiores impactos (MORAIS, 2008: 60). Mesmo com todas as 

transformações por que passou ao longo dos anos, o núcleo urbano inicial de Areia, que 

configura seu Centro Histórico, manteve a sua estrutura urbana inicial, com seu 

arruamento praticamente inalterado. As principais mudanças verificadas se voltam para 

o âmbito da “imagem urbana”, pois as edificações originais passaram por intervenções 

que visavam a modernização, “comprometendo a homogeneidade formal que 



caracterizava a tradição arquitetônica da cidade” (CAJU & CAVALCANTI FILHO, 

2005: 41).  

Devido à importância histórica, paisagística, arquitetônica e urbana da cidade, 

Areia teve seu núcleo urbano reconhecido como patrimônio estadual, através do Decreto 

nº. 8.312, de 8 de dezembro de 1979, e em 2006 seu centro histórico foi tombado como 

patrimônio histórico nacional, através do Processo de Tombamento N° 1489-T-02.  

Sua implantação inicial não pode ser considerada como tendo motivações casuais, 

sendo ditada pelo relevo, pela localização estratégica de alguns elementos urbanos, 

como as igrejas católicas, pelas propriedades rurais, sobretudo os engenhos, que 

ajudaram a delimitar a ocupação de seu espaço urbano, e pelos obstáculos ao 

crescimento em determinadas direções, devido a impossibilidade de adequação à 

situação topográfica. Todos esses fatores urbanos, sua arquitetura, sua trajetória de 

desenvolvimento econômico e sua importância como exemplo de implantação de cidade 

colonial, semelhante e ao mesmo tempo diferente de outras cidades brasileiras, reforçam 

a importância da cidade de Areia como patrimônio cultural e histórico. 
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