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RESUMO 
Esta comunicação apresenta os resultados do pré-inventário dos engenhos da várzea do Rio 

Paraíba. A partir da percepção do grande valor patrimonial desse acervo, espalhado por seis 

municípios do Estado da Paraíba, Brasil, bem como de sua acelerada degradação, o projeto pretende 

ser o início de uma estratégia regional de preservação e reutilização. Utilizou-se a metodologia IPAC 

(Inventário de Proteção do Acervo Cultural) para documentar 52 engenhos e mais 13 sítios correlatos, 

chegando como produto final a um Sistema de Informações Geográficas baseado no software 

ArcMap. 
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Imagem 1. Em vermelho, localização da Paraíba na América do Sul 

A valorização do patrimônio cultural passou a ser efetivamente discutida no Brasil na década de 1920 

(Kersten, 2000) e ganhou novo impulso a partir da década de 1980, no contexto da 

redemocratização, desde quando os centros históricos de diversas cidades têm passado por 

tentativas de revitalização (Pinheiro, 1986). Neste período, ressaltem-se a atuação do Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e o reconhecimento pela UNESCO de diversos 

conjuntos edificados brasileiros como patrimônio da humanidade – o que não tem impedido a 

acelerada degradação por que passa grande parte do patrimônio arquitetônico do país, salvo 

honrosas exceções. Progressivamente, arquitetura e urbanismo vêm sendo entendidos como bens 
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que devem ser efetivamente apropriados e valorizados pela população, e não somente apreciados no 

meio acadêmico. Para além da tríade preservação/ conservação/ restauração, esta visão pressupõe 

ações de educação patrimonial e de afirmação das identidades culturais locais, requerendo a 

participação ativa das universidades como agentes de produção e democratização de conhecimentos 

capazes de modificar a realidade. 

No Estado da Paraíba (nordeste do país), especificamente, o órgão local de preservação (IPHAEP) 

vem atuando desde 1971, especialmente através da medida legal do tombamento e do controle das 

intervenções executadas nestas áreas de proteção (aprovação de projetos e fiscalização de obras). 

Sua atuação, porém, devido às limitações de recursos humanos e financeiros, não tem sido suficiente 

para salvaguardar a totalidade dos bens de interesse existentes. A Comissão do Centro Histórico e a 

Oficina-Escola de Revitalização do Patrimônio Cultural de João Pessoa também são voltadas para a 

questão da preservação e têm tido uma atuação consistente, porém limitada à capital. Neste 

contexto, a destruição do patrimônio paraibano prossegue rapidamente, sem que grande parte dele 

seja ao menos objeto de estudo sistemático. Mesmo os inventários, primeiro passo de uma política de 

preservação, são raros e isolados. Os poucos que existem foram produzidos vinculados de alguma 

forma à Universidade Federal da Paraíba (Moura Neto et al, 1985; Almeida, 1994; Cavalcanti Filho et 

al, 2004), sendo que apenas um deles refere-se a uma zona rural, e nenhum chegou a incorporar 

meios digitais de levantamento, processamento e divulgação de dados, embora esta seja uma prática 

corrente em todo o Brasil (Brito, 2000; Medeiros, 2002).  

Simultaneamente, observa-se a disseminação do uso das tecnologias da informação no estado, e, 

especificamente, do geoprocessamento e dos sistemas de informações geográficas (SIGs). Os SIGs 

são uma ferramenta computacional muito poderosa, na medida em que agregam bancos de dados 

alfanuméricos (tabelas) e espaciais (objetos geográficos como linhas, pontos, polígonos e poliedros) 

e permitem realizar operações de análise espacial utilizando estes bancos de dados (Maguire, 1991). 

Permitindo atualização constante, suas aplicações são muito amplas, quase infinitas, compreendendo 

análise e gestão de quaisquer objetos e atividades que se desenvolvam no espaço – o que inclui o 

patrimônio cultural edificado. 

Tais ferramentas têm sido incorporadas progressivamente pela administração pública e, com grande 

intensidade, pelas diversas unidades de pesquisa da própria UFPB, inclusive no Centro de 

Tecnologia, do qual faz parte o Departamento de Arquitetura. Este, porém, tem se mantido à parte do 

processo, de forma que mesmo os trabalhos que utilizam os SIGs para gestão urbana têm sido 

desenvolvidos por outros departamentos, como o de Engenharia Civil e o de Geociências (Carvalho, 

2003; Batista, 2005). Em arquitetura, o que mais se aproximou disso foi o desenvolvimento de um 

aplicativo flash, correspondente a uma compilação de dados sobre patrimônio urbano (Costa, 2004), 

que chegou a receber menção honrosa em concurso nacional. O que se observa na Paraíba é, 

portanto, a iminência da introdução dos SIGs no campo da pesquisa e gestão de patrimônio cultural, 

bem como na graduação em arquitetura da UFPB. 



No que se refere à integração de nossa Escola de Arquitetura no contexto regional, ela se dá 

essencialmente através dos projetos de extensão universitária, prática já consolidada (Cavalcanti 

Filho et al, 2004), e do desenvolvimento de pesquisas e projetos específicos pelos alunos em suas 

monografias de conclusão de curso (Melo, 2004; Pedrosa, 1999). Contudo, a maioria destes 

trabalhos costuma ser vinculada a municípios específicos, faltando-lhes um caráter integrador em 

maior escala. 

 

 

 

 

 

Imagem 2. Em vermelho, localização da várzea do rio Paraíba no Estado da Paraíba. 

Considerando este contexto, na medida em que o presente trabalho propõe a utilização de um 

Sistema de Informações Geográficas para a realização de um pré-Inventário dos Engenhos da várzea 

do rio Paraíba, compreendendo seis municípios, ele adquire múltiplos significados: 

 introduz os Sistemas de Informações Geográficas na graduação em Arquitetura da UFPB; 

 agrega definitivamente esta ferramenta à preservação patrimonial na Paraíba; 

 aprofunda a integração de nossa escola em seu contexto regional, servindo como primeiro 

passo para um projeto integrado de proteção e reflexão sobre um acervo de grande valor. 

Nesta comunicação, inicialmente apresentamos o acervo em processo de pré-inventário, sua 

importância e sua situação atual – informações que servem como justificativa para o projeto e já são, 

em parte, resultantes dele. Em seguida, expomos, desde seus objetivos até os resultados, as 

sucessivas etapas da montagem do sistema de informações geográficas, que constitui o produto final 

do inventário. Concluindo, discutimos as futuras implicações que o projeto pode gerar na região para 

a qual se volta.  

OS ENGENHOS DA VÁRZEA DO RIO PARAÍBA 

A antiga Capitania Real da Paraíba teve sua ocupação inicial determinada e financiada pela 

agromanufatura açucareira, cuja principal área de produção, até o século XVIII, era a várzea
1
 do rio 

Paraíba, nosso objeto de estudo. Mesmo sendo esse negócio um interesse exclusivo das elites, foi a 

ele que, direta ou indiretamente, a vida de toda uma população esteve ligada, durante três séculos. A 

produção se dava em um locus específico, os engenhos, e daí a importância de seu estudo. 

                                                      

1 
Uma várzea é um conjunto de terrenos planos, alagáveis e férteis que se forma ao longo de um rio. No caso do 

rio Paraíba, compreende os municípios de Pilar, São Miguel de Taipu, Cruz do Espírito Santo, Santa Rita, 
Bayeux e João Pessoa. 

  



Sob o ponto de vista arquitetônico, os conjuntos edificados dos engenhos eram complexos, por 

envolver quatro programas/edificações básicos – a casa-grande (moradia dos proprietários), a 

senzala (moradia dos escravos), a capela e a casa de engenho propriamente dita (onde se produzia o 

açúcar). Estas edificações variaram no tempo, podiam se fundir ou se subdividir, e eram 

acompanhadas de outras, complementares, como currais, oficinas e depósitos (Azevedo, 1990; 

Gomes, 1996).  

Os engenhos da várzea do Paraíba só vieram a se extinguir na primeira metade do século XX, no 

quadro da industrialização da produção de açúcar, quando foram superados pelas usinas. Desde o 

fim de suas atividades, sofrem degradação e esquecimento progressivos, para os quais contribuem a 

substituição dos antigos proprietários, a modificação nas relações de produção (com o conseqüente 

desligamento morador/território/edificações) e o descaso governamental. Faltam iniciativas de 

restauração e reutilização à maioria destas edificações, além da proteção precária, mas 

indispensável, do tombamento.  

A presente pesquisa pré-inventariou 52 sítios de antigos engenhos na área de estudo (e suas 

edificações), bem como outros 13 sítios que não eram de engenhos (ver imagem 3), compreendendo 

essencialmente capelas rurais isoladas e sedes antigas de usinas (cf. metodologia no próximo item).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 3. Sítios pré-inventariados (vermelho), rio Paraíba (azul) e limites da área de estudo (preto). 

A avaliação do estado de conservação dos sítios se deu em função do grau de preservação das suas 

edificações componentes e da sua ambiência, conformada por um conjunto de elementos como 

vegetação, pavimentação, uso do solo etc. Os resultados mostraram que apenas 5 sítios podem ser 

considerados próximos do estado ideal, contando com duas ou mais edificações em bom estado e 

ambiência preservada, enquanto 29 têm apenas vestígios de edificações ou mesmo edificação 

nenhuma (Carvalho, 2005).  

No caso das edificações, os dados demonstraram que a quantidade de prédios ainda em estado 

razoável é semelhante à daqueles que se transformaram em ruínas, e isto sem considerar os que já 

desapareceram por completo. O diagnóstico da situação atual permitiu delinear, a partir da 

  



comparação com fotografias de 15 anos atrás, a rapidez dramática do processo de degradação, 

exemplificada pelas imagens 4 e 5 (Carvalho, 2005).  

 

 

 

 

 

Imagens 4 e 5. Rapidez da degradação da fábrica do engenho Corredor entre 1991 (Ramos e Miranda, 1997) e 2004. 

Existem exceções à regra do abandono completo: quatro capelas tombadas pelo IPHAN, que, 

embora longe de uma situação ideal, já sofreram algumas obras de restauração e são marcos 

conhecidos da arquitetura colonial local (ver imagens 6 e 7), bem como cerca de uma dezena de 

edifícios isolados que, de uma maneira ou de outra, preservam parte significativa de suas 

características (imagens 8 e 9). Mas, considerando-se que, neste mesmo universo, ainda havia 51 

engenhos funcionando em 1910 (Tavares, 1910), com cerca de 150 a 200 edificações relevantes, 

percebe-se a gravidade da situação atual. Mesmo estes poucos exemplares que permanecem 

íntegros necessitam de projetos urgentes de restauração e reutilização, antes que tenham o mesmo 

destino que os outros (ver imagens 10 e 11).  

 

 

 

 

 

 

 

Imagens 6 e 7. Capelas dos engenhos Una e Graça. Tombadas, restauradas no passado, mas em estado precário. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagens 8 e 9. Edifícios bem-conservados: casa grande do engenho Oiteiro e capela do engenho Santa Luzia. 

                       

        

           



Os 65 sítios inventariados, com suas 85 edificações consideradas de interesse arquitetônico, são 

apenas uma fração – certamente a mais significativa – dos engenhos do litoral da Paraíba. Mesmo 

considerando todos os engenhos do estado, tratar-se-ia de um acervo menos numeroso e menos 

exuberante que o de áreas análogas dos estados de Pernambuco e Bahia. Neste contexto, sua 

importância enquanto conjunto advém de sua representatividade de uma ocupação menos densa e 

com menos recursos do que as citadas. Ao mesmo tempo, há alguns exemplares paraibanos 

excepcionais, que se destacam no conjunto pela raridade ou por seu valor intrínseco, se equiparando 

aos melhores exemplares baianos e pernambucanos.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagens 10 e 11. A fábrica do engenho Maraú e a capela do engenho Gargaú precisam de restauração e reutilização 
urgentes.  

Já irremediavelmente desfigurado, o conjunto dos engenhos estudados perderá, ainda nesta década, 

vários outros de seus exemplares mais relevantes. Desta forma, se não houver uma intervenção 

direta (coordenando estado e proprietários), em poucos anos a idéia dos engenhos do rio Paraíba 

como um universo patrimonial comum, fundado em similitudes e alteridades, estará perdida para 

sempre – pela falta dos exemplares que conformam essas semelhanças e diferenças. Dentro da 

situação de emergência exposta, o presente pré-inventário é, antes de tudo, um esforço para criar as 

condições básicas e desencadear um processo integrado de conservação e restauração dos raros 

exemplares remanescentes. 

UM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS PARA A VÁRZEA DO RIO PARAÍBA 

Optou-se por organizar sob a forma de um SIG os bancos de dados que constituem o inventário dos 

engenhos da várzea do rio Paraíba, de forma a tornar mais eficiente e precisa sua análise. Como em 

todo SIG, os dados são em parte espaciais (a base geográfica, os sítios e as edificações 

inventariados) e em parte alfanuméricos (as informações referentes aos bens), compreendendo, 

ainda, imagens raster (fotografias). 

1. ESCOLHA E ELABORAÇÃO DAS FICHAS-PADRÃO 

As fichas são a base de um inventário: permeando o trabalho desde antes da pesquisa de campo até 

organização final das informações, nelas estão cristalizadas as decisões referentes ao tipo e 

quantidade de dados a serem levantados, o que determina a natureza e profundidade da pesquisa, e, 

conseqüentemente, grande parte das dificuldades a serem enfrentadas. 

                    



O pré-inventário em elaboração utiliza, para as edificações, a metodologia IPAC (Inventário do 

Patrimônio Cultural), adaptada das normas do Conselho de Cooperação Cultural da Europa (Gazzola, 

1970, apud Almeida, 1994). Esta metodologia se traduz em fichas-padrão que reúnem dados 

referentes à ambiência e descrição de cada edifício, dados cronológicos, tipológicos, tectônicos, 

intervenções realizadas e estado de conservação, entre outros aspectos. Elaborou-se também uma 

ficha complementar, para o levantamento de características próprias de cada um dos programas 

típicos dos engenhos (fábrica, senzala, casa-grande e capela).  

No caso dos sítios, utilizou-se uma ficha bastante simplificada a partir da mesma metodologia-base, 

pois a ficha IPAC completa para sítios exigiria uma quantidade de dados impossível de ser coletada 

(especialmente de caráter demográfico e sócio-econômico). A ficha adotada contempla basicamente 

a identificação do conjunto (localização, nomes, proprietário, produção atual, planta de situação) e 

sua caracterização (quantidade, tipo e estado de conservação das edificações relevantes e sem 

interesse, estado de conservação do sítio, uso dos espaços livres, presença de vegetação, 

topografia, implantação e permanência da ambiência). Inclui, ainda, mapa de acesso e bibliografia 

consultada.  

Diante das limitações da pesquisa (com apenas um indivíduo em campo) optou-se por utilizar 

exclusivamente croquis em escala aproximada para todos os desenhos elaborados (plantas baixas, 

plantas de situação e mapas de acesso). Daí tratar-se de um pré-inventário. 

2. MONTAGEM DA BASE GEOGRÁFICA 

A base geográfica inicial sobre a qual se trabalhou é a digitalização de um mapeamento original em 

escala 1/100.000, adequada para as dimensões da área de estudo, contendo inicialmente divisão 

política, toponímia e curvas de nível (Brasil, 1986). Sobre esta base, se delimitou a bacia do baixo rio 

Paraíba e se inseriu a hidrografia correspondente, de acordo com dados da Secretaria Estadual de 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Paraíba, 2002) e do Laboratório de Recursos Hídricos da UFPB 

(UFPB, 2003) – ver imagem 12. O cuidado específico com a utilização de fontes recentes e precisas 

para a hidrografia se deveu ao fato de que ela é mutável e guarda estreita relação com a localização 

dos engenhos.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 12. Vermelho: bacia do rio Paraíba. Preto: limites municipais. Azul: hidrografia. Verde: curvas de nível. 

 



Sobre esta base, a área de estudo – a várzea do rio Paraíba – foi delimitada progressivamente, com 

o cuidado de não excluir nenhum dos bens a serem inventariados. Ao final do processo, chegou-se a 

um polígono que corresponde à curva de nível dos 50m acima do nível do mar, estando excluídos o 

estuário do rio, ocupado por manguezais, e as várzeas de afluentes não contíguas à várzea principal. 

Esta etapa da pesquisa foi realizada utilizando o software AutoCad 2004 (ver imagem 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 13. Em cores: bacia do rio Paraíba. Preto: limites municipais. Amarelo: polígono final da área de estudo. 

3. TRABALHO DE CAMPO – INCORPORAÇÃO DOS SITIOS E EDIFICAÇÕES. 

A etapa inicial do trabalho de campo foi realizada nos meses de novembro de dezembro de 2004. 

Considerando a escala regional da área de estudo e o tamanho comparativamente infinitesimal dos 

sítios e edificações, optou-se por registrá-los como pontos (e não como polígonos). Pelo mesmo 

motivo, foi possível localizar geograficamente os pontos utilizando um receptor de sinais GPS (Global 

Positioning System) de navegação, mesmo com a imprecisão de cerca de 10m que seu uso acarreta. 

A preparação do trabalho de campo foi feita basicamente através do estudo da cartografia da região e 

de sua comparação com listagens antigas de engenhos (Tavares, 1910; Paraíba, 1851). Nesta etapa, 

os mapas de campo elaborados pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) foram essenciais, pela 

riqueza da toponímia que guardam. Muitos dos sítios procurados foram localizados através deste 

material, associado às informações verbais dos moradores. Consideraram-se identificados aqueles 

sítios e edificações aos quais foi possível associar uma coordenada geográfica segura que indicasse 

sua localização, mesmo nos casos em que não havia mais vestígios físicos visíveis. O resultado 

desta etapa corresponde à imagem 3. 

Ainda in loco, procedeu-se ao preenchimento de grande parte dos campos das fichas-padrão, ao 

levantamento fotográfico e à elaboração de croquis de situação e de planta baixa dos sítios e 

edificações de interesse. 

 

 



4. MONTAGEM DO BANCO DE DADOS ALFANUMÉRICOS/RASTER. 

As fichas adotadas corresponderam à montagem de um banco de dados gerenciado pelo software 

Access, que se encontra completamente estruturado. Seu preenchimento está sendo efetuado em 

etapas, com conclusão prevista para o mês de outubro/2005. 

A primeira sub-etapa foi a transformação de todos os croquis de campo em desenhos CAD 

(vetoriais), visando a uma melhor qualidade de representação gráfica. Para serem integrados ao 

banco de dados, eles foram exportados como imagens bitmap (raster), pois este é o formato mais 

bem aceito pelo Access. Paralelamente, as fotografias produzidas (formato JPEG, raster) foram 

identificadas, organizadas e também exportadas como bitmaps. 

Além dos desenhos e fotos, foram integrados ao banco todos os outros dados coletados em campo, 

referentes à caracterização de sítios e edificações. Foi necessário efetuar ainda pesquisa 

complementar quanto aos dados fundiários (nomes e endereços de proprietários). 

No momento, a pesquisa se encontra em fase de levantamento de dados históricos, utilizando quase 

exclusivamente fontes bibliográficas e impressas (relatórios de presidentes de província). Não é 

possível empreender pesquisa documental direta, em virtude da exigüidade do tempo. Os resultados 

alcançados até o momento são exemplificados pela imagem 14, onde desenho, fotografia e texto se 

integram, já em sua forma de apresentação final. 

Mesmo inconcluso, o banco de dados foi exportado para o software ArcMap, de forma a possibilitar o 

início da montagem do Sistema de Informações Geográficas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 14. Anverso da ficha de sítio. No caso, o engenho Paul, com fotografia de identificação e croqui de situação. 

5. MONTAGEM E APLICAÇÕES DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS 

O software escolhido para a montagem do Sistema de informações geográficas foi o ArcMap. 8.1. A 

base geográfica elaborada no AutoCAD (ver sub-item 2) e os dados registrados no Access (ver sub-

 



item 4) foram importadas e incorporadas a um único arquivo. Para efetuar a ligação entre os pontos 

(cada sítio ou edificação) e as suas fichas respectivas, foram utilizados como chave primária os 

códigos (handles) que o ArcMap atribui automaticamente a cada ponto, inseridos previamente na 

tabela original do Access (ver imagem 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 15. Os pontos vermelhos são sítios associados a campos da tabela (mostrada em pequena parte) 

A elaboração simplificada de uma grande variedade de mapas temáticos, ou seja, de mapas que 

enfoquem características específicas do banco de dados, foi um dos principais motivos da escolha do 

SIG: diante de quaisquer variáveis impostas pelo usuário, o software busca dados nas fichas e os 

expõe automaticamente em forma de mapas. As aplicações de tal ferramenta são múltiplas, com 

destaque para a visualização da distribuição espacial de todas as características tabuladas dos sítios 

e edificações. Por exemplo, podem-se definir áreas e municípios com maior concentração de um tipo 

específico de bem, ou de edificações em situação de risco. Com esse recurso, a análise final dos 

dados poderá ser muito mais aprofundada, pois se baseará em um número praticamente infinito de 

mapas, sem limitações relativas ao tempo de elaboração deles. No momento, esta fase encontra-se 

em andamento (ver imagem 16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 16. Consulta ao banco de dados: “quais sítios têm capelas?”. A resposta aparece nos pontos destacados. 

 

       



 

PERSPECTIVAS FUTURAS 

A pesquisa apresentada, ao montar um amplo banco de dados referente aos antigos engenhos da 

várzea do rio Paraíba, pode constituir o passo inicial de estudos sistemáticos e de iniciativas de 

preservação e revitalização desse patrimônio. Para tanto, é essencial a ação coordenada do IPHAEP 

e das prefeituras locais, como promotoras e executoras do processo, e de diversos departamentos da 

UFPB (Arquitetura, História, Turismo), que devem ser agentes orientadores e balizadores. 

A preocupação da pesquisa com a elaboração de mapas de acesso cria condições para que os 

interessados (estudiosos, curiosos e turistas) encontrem seus sítios de interesse, o que é um dos 

principais problemas enfrentados atualmente. Por sua vez, o registro da localização precisa dos 

sítios, mesmo aqueles dos quais não restam mais vestígios, será importante para futuros trabalhos 

arqueológicos, visto que as evidências à flor da terra, a toponímia e a memória das populações locais 

estão se extinguindo rapidamente. O banco de dados formado tende a ter um impacto positivo na 

produção técnico-científica local, visto que a linha de pesquisa constituída, dada sua amplitude, 

ocasionará uma série de desdobramentos: aprofundamento em temas e exemplares específicos, 

desenvolvimento de projetos de restauro/intervenção, elaboração de roteiros voltados para a 

interpretação patrimonial e o turismo. Simultaneamente, ao contribuir para a difusão do uso de 

Sistemas de Informações Geográficas nos estudos ligados à arquitetura e ao patrimônio, esta 

pesquisa divulga a utilidade de uma ferramenta valiosa que, localmente, começa a ser introduzida 

nestas áreas do conhecimento. 

Finalmente, para além dos planos administrativo e acadêmico, e pensando diretamente na 

população, a publicação dos resultados da pesquisa, em meios especializados, em jornais e na 

Internet, ao democratizar o acesso à informação, ajudará a fazer com que a comunidade desperte 

para o valor do patrimônio em questão. Ao mesmo tempo, e ainda mais importante, os dados 

levantados podem ser substrato direto de ações afirmativas de conscientização patrimonial junto às 

populações locais.  
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