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RESUMO  

Com este trabalho, nos propomos a dois objetivos: primeiro, situar a importância que os engenhos 
exerceram no processo de formação econômica, social e territorial da Paraíba, voltando-se, principalmente, 
para o município e cidade de Areia. E segundo, através da retomada da trajetória histórica da cidade e da 
história rural do município, demonstrar como a cultura da cana-de-açúcar é determinante para reforçar o 
valor histórico dos engenhos de cachaça e rapadura enquanto paisagem cultural do município, que agrega 
também o modo de fazer empregado, a maneira como se inseriam na paisagem com uma implantação 
peculiar, o tipo de produção e as tradições ali agregadas, e as relações sociais e de poder. Todas estas 
questões serão fundamentais para construirmos a seguir, nossa argumentação sobre o necessário 
reconhecimento desta paisagem como parte do patrimônio cultural do município de Areia, em oposição a 
limitada visão do tombamento do seu núcleo urbano. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho visa demonstrar a importância da paisagem cultural do município de Areia, 
na Paraíba, partindo do estudo de seus engenhos de cachaça e rapadura. 

A cidade de Areia é um dos mais recentes sítios urbanos a receber a alcunha de 
Patrimônio Histórico Nacional, tendo seu tombamento homologado no ano de 20061, 
devido a sua importância histórica, arquitetônica, urbanística e paisagística. Ela se 
distingue pela implantação e expansão acompanhando o cume da Serra da Borborema, 
com ruas sinuosas, e o valor paisagístico de seu entorno de rara beleza, composto por 
uma ambiência natural, acrescida de engenhos de cachaça e rapadura, suas tradições 
culturais e sua arquitetura, e os canaviais que acompanharam a trajetória histórica da 
cidade.  

Tendo a proteção patrimonial se voltado apenas para a arquitetura e as características 
urbanas de Areia, em detrimento de sua área rural, se tomará como base o estudo dos 
engenhos de cachaça e rapadura implantados no município, visando demonstrar que o 
patrimônio de Areia vai além de sua área urbana, e como sua área urbana e rural, 
conjuntamente, formam uma paisagem cultural de grande valor histórico e cultural para a 
Paraíba. 

 

2. AREIA: DA FORMAÇÃO URBANA À UM PATRIMÔNIO RECONHECIDO 
 

O atual município de Areia se localiza na microrregião do Brejo Paraibano2 (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.  

Assim como a Região do Brejo Paraibano, onde se insere, a ocupação do território que 
viria a se tornar a cidade de Areia teve sua origem relacionada às rotas de passagem 
entre o Litoral e o Sertão. A ocupação de Areia se deu, a partir do século XVII, pelos 
colonizadores, inicialmente servindo de pousada para aqueles que realizavam o 
intercâmbio comercial entre o sertão e o Litoral (MORAIS, 2008, p. 30). 

Segundo Alexandre FIÚZA (1998, p. 39), durante a ocupação da Paraíba, diversos 
núcleos de povoamento se iniciavam a partir dos currais, instalados para pouso de 
tropeiros e mascates. No Brejo, essa realidade se manifesta e a ocupação se dá de 
maneira lenta por mais de duzentos anos, sendo impulsionada apenas no final do século 
XVIII, com a cultura do algodão. A expansão do povoamento ocorre com a criação de 
roçados que se instalavam ao seu redor, com o plantio de culturas de subsistência e, em 
alguns casos, a cana-de-açúcar (FIÚZA et al. , 1998, p.45). 

 
                                                           
1Areia 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.  

2O Brejo ocupa uma pequena região da Paraíba, além da encosta oriental do Planalto da Borborema, 
caracterizada como mancha úmida em meio ao semi-árido que se destaca pela existência de vales e 
encostas com condições de solo, hidrografia e clima propícias à lavoura da cana-de-açúcar e outras 
culturas de subsistência (ANDRADE, 1997, p.16). 

  



Figura 1 Divisão fisiográfica do estado da Paraíba, mostrando suas microrregiões, destacando-se 
a cidade de Areia no Brejo Paraibano. Mapa da AESA - Agência Executiva de Gestão das Águas 
do Estado da Paraíba, 2000. 
 
O sítio, que daria origem à atual cidade de Areia, pertencia a Vila de Monte-mor da 
Preguiça (atual Mamanguape), sendo inicialmente composto apenas por um curral à 
margem da estrada, que servia de recolhimento do gado, e foi em torno desta primeira 
ocupação, que nasceu o povoado, que não demorou a começar a crescer e a espalhar-se 
pelos terrenos escassos no topo da serra da Borborema (ALMEIDA, 1958, p. 3). 

 

[...] 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 primeiros 
habitantes da povoação de “Brejo de Areia (FIÚZA et. al., 1998, p. 45-46). 

 

Na década de 1760, “vários povoados, ligados entre si por estradas, já haviam se 
instalado no Brejo. Existiam também alguns engenhos rudimentares feitos de madeira e 
montados em palhoças sobre armações de almanjarras” (FIÚZA et al. , 1998, p.46). Neste 
período Areia apresenta um aumento da população, inclusive com engenhos em 
funcionamento, se destacando na produção agrícola da região. 

No final do século XVIII, Areia era um povoado que apresentava um potencial de 
crescimento e consolidação enquanto assentamento urbano, cuja origem se ligava à 
economia e às rotas de passagem, e atraia a fixação dos comerciantes (MORAIS, 2008, 
p. 8).  

A freguesia de Areia foi criada por provisão de 29 de junho de 1813, sob o patrocínio de 
Nossa Senhora da Conceição, mas sua emancipação política 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 instituída por alvará régio de 18 de maio de 



1815, sendo a nona vila da Paraíba, e seu território englobava as povoações de Alagoa 
Grande, Espalhadas, Pilões, Arara, Mata Limpa e Lagoa do Remígio, sendo o maior 
município do Brejo Paraibano (ALMEIDA, 1958, p. 10-11). Hoje conta-se dentro do 
território de Areia apenas a povoação de Mata Limpa, e outros pequenos distritos. 

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 à 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. 
Sua população aumentava e prosperava economicamente, sendo por muito tempo o 
maior centro comercial do interior. Como já mencionado, a feira de Areia era conhecida 
como um importante centro de abastecimento do Sertão e das praças vizinhas, auxiliando 
no povoamento da região (FERNANDES, 2008, P. 68). Segundo Horácio de ALMEIDA 
(1958) o município produzia e comercializava algodão, rapadura, aguardente, açúcar, 
farinha de mandioca, fumo e cereais, em larga escala, e até um pouco de café, 
abastecendo todo o sertão da Paraíba (ALMEIDA, 1958, p. 36) 

Lançando um olhar sobre a estruturação espacial de Areia, observamos que sua 
implantação urbana acompanha as curvas do relevo íngreme, de acordo com a imagem 
aérea da figura 2, com os edifícios posicionados no alto da serra, contornando seus 
acidentes geográficos. Observa MORAIS que “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, p. 46). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 Vista aérea da cidade de Areia mostrando sua implantação acompanhando o relevo da 
Serra da Borborema. Fotografia de Dirceu Tortorello, s/d. 
 

A primeira rua da vila se chamava Rua do Grude, e sua configuração se deu a partir do 
caminho de passagem dos tropeiros do litoral para o sertão. A despeito do progresso que 
se operou ao longo do tempo, essa rua manteve, por dois séculos, um agrupamento de 
casas de palha, bem na entrada do lado oriental de Areia (ALMEIDA, 1958, p. 6).  



O primeiro sobrado da vila foi construído em 1818, por um português chamado Jorge 
Torres, que havia chegado à Areia no início do século. Além do sobrado, ele erigiu uma 
rua inteira no povoado, muitas casas de morada, armazém e instalações de 
beneficiamento de algodão, além de fundar algumas propriedades rurais, o engenho 
Macaíba, e os sítios Pirunga e Bonito (ALMEIDA, 1958, p. 14).  

Em data anterior a 1800 possuía uma capela, no local onde hoje se ergue a matriz, 
dedicada a Nossa Senhora da Conceição. Inicialmente, esta capela era apenas um 
casarão de palha, atravessado no meio da rua, estando próximo a uma pequena lagoa, o 
que influenciou a configuração das primeiras ruas, tendo a via principal que ser bifurcada 
na direção da igreja. Havia outra igreja no povoado, dedicada a Nossa Senhora do 
Rosário, iniciada por uma irmandade de negros. Acredita-se que o início de sua 
construção seja anterior ao da matriz, porém, ela permaneceu inacabada durante longos 
anos, e só em 1865 o governo da província concedeu uma verba para o andamento das 
obras, sendo concluída em 1886 (ALMEIDA, 1958, p. 8-11).  

Os senhores de engenho que conseguiam acumular alguma riqueza, possuíam casa na 
cidade, ocupada durante os períodos das festas religiosas. Essas casas ajudaram no 
desenvolvimento e na delimitação da área urbana, que se expandia à medida que uma 
nova rua era criada e uma nova edificação implantada. Um exemplo da influência dos 
produtores de cana-de-açúcar para o desenvolvimento da cidade foi o caso do senhor 
conhecido como “Casusa do Macaco” (José Cavalcanti de Albuquerque), senhor do 
engenho Macaco. Ele construiu um vistoso sobrado, situado na Rua Nova, hoje Rua 
Vigário Odilon, depois transformado em casa paroquial pelo vigário Odilon Benvindo, e 
posteriormente demolido (ALMEIDA, 1958, p. 120). Outro exemplo é o comerciante e 
senhor do Engenho Vaca Brava, o senhor Santos da Costa Gondim, que edificou um 
sobrado na cidade, em 1850 (ALMEIDA, 1958, p. 16).  

Além disso, o próprio processo de crescimento de Areia se deu, fundamentalmente, em 
função das propriedades rurais circundantes. Sua forma urbana se desenvolveu 
preenchendo 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, p. 156). 

A atividade comercial em Areia foi tão importante para a região quanto a agricultura, que 
surge a necessidade de se construir uma estrada ligando Areia à capital, visando a 
expansão dessa atividade, fato que ocorreu entre 1849 e 1851 (CAJU & CAVALCANTI 
FILHO, 2005, p.24). 

 

A cidade crescia em população e prosperava em riqueza. Por muito tempo foi o 
maior centro comercial do interior, fechando à capital as portas do Sertão. E como 
suas relações de negócio eram mantidas de preferência com as praças de 
Pernambuco, resolveu o governo abrir uma estrada da capital até Areia, com o 
objetivo de conquistar aquele mercado. (ALMEIDA, 1980, p. 36)  

 

Outro importante eixo de expansão da cidade, que liga a igreja do Rosário e a Igreja 
Matriz, foi a Rua Direita, logradouro característico da implantação colonial portuguesa, 
hoje chamada Rua José Evaristo (CAJU & CAVALCANTI FILHO, 2005, p. 24-25). A 
estrutura urbana da cidade esta representada na figura 12. 



Há diversos fatores que comprovam a importância de Areia para a capitania da Paraíba, 
uma delas foi a instalação da primeira escola primária, em 1822, uma honraria, 
considerando que até 1850 funcionavam, em toda a província, apenas 37 escolas 
públicas, com uma freqüência inferior a mil alunos (ALMEIDA, 1958, p. 122). Em 1859 foi 
inaugurado o Teatro Recreio Dramático, atualmente Teatro Minerva (Figura 3), o primeiro 
teatro da Paraíba, representando os ideais de progresso e civilidade da época como 
esclarece Berthilde MOURA FILHA (1998). 

 

Nas cidades que demonstravam crescimento urbano surgia uma demanda por 
lazer e convívio social, sendo as artes cênicas um importante veículo de cultura e 
civilização, logo se faziam presentes nestes centros. De início as iniciativas 
vinham de sociedades particulares ou de grupos amadores, só em um momento 
posterior os teatros começam a figurar entre o repertório de obras do poder 
público, baseado na idéia de que eles representavam progresso e civilização 
(MOURA FILHA, 1998, p.6). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por volta de 1884, teve início uma crise na produção canavieira, que se refletiu na cidade, 
mas com a recuperação econômica, devido a produção do sisal, a cidade começa a 
ostentar uma fisionomia de progresso, como mostra as figuras 4 e 5, com sobrados de 
azulejo, ruas calçadas, colégios, biblioteca, jornais, banda de música, sociedade 
dramática, clube de dança e um comércio satisfatório, completando o quadro urbano. Mas 
pouco dura o reinado do sisal, e logo os engenhos de cana-de-açúcar voltam a funcionar 
novamente (ALMEIDA, 1958, p. 115). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 Aspecto da rua central ao final 
do século XIX e início do XX. GUEDES, 
Rafaela Mabel. Revitalização ..., 2006, p. 

Figura 5 Casa de comércio no início do 
século XX. GUEDES, Rafaela Mabel. 
Revitalização Urbana ..., 2006, p. 19. 

Figura 3 Teatro Minerva, antigo 
Recreio Dramático. Fotografia de 
Carlos Oliveira Reis, s/d. 



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, p. 100-103). Este foi 
um momento de grande progresso para a cidade, com o desenvolvimento do comércio e a 
diversificação das atividades culturais, além da construção das casas mais imponentes da 
cidade e melhorias na estrutura urbana (GARCIA JUNIOR, n/d, p. 14-15). 

O declínio econômico de Areia tem início com a chegada do século XX e a instalação, a 
partir de 1900, da estrada de ferro que ligaria a capital ao Rio Grande do Norte. O trecho 
ferroviário da capital à Guarabira, inaugurado em 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”. A cidade se torna tão esgotada de recursos 
que começa a ocorrer uma diminuição demográfica. (ALMEIDA, 1958, p. 104) 

Durante o período de 1908 a 1912, foi iniciada a construção da estrada de rodagem que 
ligaria Areia e Alagoa Grande, numa tentativa de escoar os produtos agrícolas de Areia 
através dos trilhos do trem, que se estenderam até esta cidade vizinha. Mas esta iniciativa 
não foi suficiente para reverter o processo de decadência econômica e de esvaziamento 
das feiras e do comércio de Areia, provocada pelo cerco da estrada de ferro (CAJU & 
CAVALCANTI FILHO, 2005, p. 30). 

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, p. 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.  

Em especial, a instalação da Usina Santa Maria, na década de 1930, provocou uma forte 
alteração na produção canavieira, adquirindo e arrendando terras de vários engenhos da 
região e ampliando as áreas de plantio da cana. A usina teve, ainda, uma importante 
influência na modificação da área rural do município, e 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, afastados do eixo principal e da especulação 
imobiliária (FIÚZA et. al., 1998, p. 110). 

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 (MORAIS, 2008, p. 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 estrutura urbana inicial, 
com o arruamento praticamente inalterado. As principais mudanças verificadas se voltam 
para o âmbito da “imagem urbana”, pois as edificações passaram por intervenções que 
visavam a modernização, “comprometendo a homogeneidade formal que caracterizava a 
tradição arquitetônica da cidade” (CAJU & CAVALCANTI FILHO, 2005, p. 41). 

MORAIS (2008) classifica a expansão urbana de Areia em quatro fases, delimitadas 
cronologicamente. 

 



A primeira fase abrangeu o século XVIII e configurou o processo de 
reconhecimento e ocupação inicial do sítio, mas não deixou testemunhos 
construídos que a representassem até o presente. A segunda etapa, 
compreendida entre 1801 e 1850 representa o momento de fortalecimento de 
Areia enquanto núcleo urbano, uma vez que se criam as condições necessárias 
para seu reconhecimento como vila e, três décadas depois, como cidade. Desta 
etapa restam alguns ícones importantes, como as duas igrejas católicas, além de 
significativas construções civis. A terceira fase, acontecida na segunda metade do 
século XIX, representa o período de maior crescimento urbano e o princípio da 
modernização da cidade, seguido de um período de forte decadência econômica, 
que culminará com a estagnação quase que completa de sua economia no século 
seguinte. As fachadas que Areia atualmente ostenta revelam, em sua maioria, as 
feições desta fase de seu desenvolvimento. Por fim, a quarta fase de crescimento 
de Areia é iniciada no século XX e perdura até o presente; tem como caracteres 
mais significativos as ocupações periféricas recentes e o alargamento do tecido 
para além dos eixos principais de desenvolvimento, conservados até o final do 
século XIX (MORAIS, 2008, p. 210). 

 

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 à 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 de Areia como patrimônio cultural e histórico. 

Portanto, devido à importância histórica, paisagística, arquitetônica e urbana, 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. Mas toda a 
história contida em sua área rural, não representa parte deste mesmo processo de 
construção desta realidade? E quais valores culturais podem estar aí depositados? 

 

3. A PAISAGEM CULTURAL DE AREIA 

 

A economia de Areia, desde o século XVII, está estruturada na agricultura. Mas ao 
contrário do que ocorreu em outras regiões do nordeste, onde a cultura canavieira foi a 
principal atividade econômica desde a colonização, no Brejo surge uma diversidade bem 
maior de culturas (FIÚZA et. al., 1998, p. 39). 

Constantemente, durante toda a história de Areia, as soluções para os problemas 
econômicos foram buscadas através da substituição de produtos agrícolas, por conta 
disso, suas propriedades rurais já produziram, cronologicamente, o algodão, a cana-de-
açúcar, o agave, e, mais recentemente, a agricultura vem sendo trocada pela pecuária, 
estando estas mudanças a mercê das variações dos preços do mercado. Refere Horácio 
de ALMEIDA (1958) que “entre cada uma destas substituições, [ocorria] um período de 
crise, de decadência, que muitas vezes se prolongava por muito tempo” (ALMEIDA, 1958, 
p. VIII). Quando a situação melhorava, o novo produto agrícola impulsionava a 
comunidade a empreender uma retomada do desenvolvimento da cidade e do comércio. 
Entre uma cultura e outra, a cana-de-açúcar aparece como a que não chegou a ser 



totalmente abandonada, quando as crises nos preços ou as pragas faziam com que uma 
cultura declinasse, a cana voltava a ocupar as áreas rurais, e os engenhos a funcionar na 
fabricação da rapadura. 

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, tarefa esta 
que caia sobre quem as requeresse. Como exemplo, “em 1725 o mestre de campo Matias 
Soares Taveira requereu lhe fosse concedida uma sesmaria em terras devolutas, que 
disse ter achado no Sertão de Bruxaxá, indicando por peão da mesma o olho d’água da 
Jussara” (ALMEIDA, 1958, p. 7). Procedimento praticado por outros posseiros naquela 
época, cuja maioria requeria datas de terras com até três léguas de extensão por uma de 
largura, que depois eram vendidas sem qualquer dispêndio, e com o tempo foram 
divididas dando origem a outras propriedades, situadas a curta distância uma das outras 
(ALMEIDA, 1958, p. 8). 

As antigas sesmarias foram repartidas em centenas de 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. Porém, existia 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” (ALMEIDA, 1958, p. 37). 
Destas, algumas já foram desapropriadas pelo Estado, para construção de barragens e 
instalação de assentamentos. 

Os sítios eram fundados à margem das ribeiras, pela necessidade de se ter água para 
manutenção da propriedade. De início, as instalações eram formadas por palhoças que 
serviam de morada, casa de farinha, engenho e curral (ALMEIDA, 1958, p. 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, como mostra a 
figura 6. As condições de solo e clima eram tão propícias à cultura canavieira, como 
haviam sido para o algodão e depois 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 feroz. 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, p. 32). 

 

Era assim em quase todo o território, sua fisionomia só se alterava na direção do poente, 
no limite com a microrregião do Curimataú, onde a terra é seca e impermeável, de água 
salobra e vegetação raquítica. O município de Areia não é banhado por nenhum rio de 
importância, sendo sua hidrografia formada pelos afluentes do rio Mamanguape e do rio 



Bananeiras. No entanto, são muitos os córregos que cortam o município em todos os 
sentidos, sendo os mais volumosos o Vaca Brava e o Serrinha, que foram de extrema 
importância quando da fixação do homem nessa região (ALMEIDA, 1958, p. 34). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. Fotografia de 
Anna Cristina A. Ferreira, em 05/03/2009. 
 
 

Existem evidências de engenhos no Brejo, já na segunda metade do século XVIII, sendo 
o registro mais antigo o do engenho Bolandeira, onde teria vivido, em 1764, Francisco 
Xavier de Miranda Henrique, após o seu mandato como governador na capitania da 
Paraíba (ALMEIDA, 1994, p. 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, p. 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. 



Em 1888, é montado o primeiro engenho a vapor do município, na propriedade Jussara. A 
este seguem-se: o engenho Saboeiro, o engenho Mundo Novo, e alguns outros que aos 
poucos se modernizavam. Porém, a maioria dos engenhos continuava com suas 
almanjarras movidas à tração animal, pois a modernização não era fácil, devido à tradição 
e o costume com a rotina de produção dos trapiches, e à falta de recursos (ALMEIDA, 
1958, p. 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 das culturas dominantes, que 
alteravam o uso das propriedades, além da implantação da estrada de ferro, já 
mencionada. 

Outro fator que contribui para o declínio dos engenhos foi a instalação de uma usina no 
município, a Santa Maria, em 1931 (ALMEIDA, 1994, p. 27). Quando fundada, a usina 
possuía três engenhos, totalizando 1000 ha de terra. Em 1970, já possuía 10 engenhos 
(FIÚZA et. al., 1998, p. 100). Boa parte dos demais engenhos passam à fornecer matéria 
para as usinas, ficando assim submissos aos preços impostos por ela, gerando uma 
relação conflituosa entre os senhores de Engenhos e a Usina. Para confrontar esta 
imposição, muitas propriedades agregam o agave a sua produção, junto com a cana. 

Com a queda da produtividade do agave, em meados do século XX, os engenhos voltam 
a produzir apenas rapadura e cachaça em pequena escala, havendo uma melhora na 
produção apenas em 1975, com a implantação do Proálcool, que “redefiniu a zona 
canavieira no Estado, graças aos subsídios fornecidos pelos governos para a produção e 
industrialização da cana” (RODRIGUES, 2009, p. 11). O período do Proálcool gera uma 
grande migração da população camponesa para as cidades, pois, além dos baixos 
salários praticados, a mecanização da produção foi introduzida com maior intensidade, e 
os diversos conflitos pela terra perduraram por quase duas décadas, envolvendo os 
pequenos agricultores na luta pela posse da terra (RODRIGUES, 2009, p. 10-11). 

O declínio da Santa Maria ocorre na década de 1990. Hoje em dia restam apenas 
vestígios e ruínas de suas instalações, como mostra a figura 7, e suas terras foram 
desapropriadas para implantação de um assentamento, formando um pequeno distrito 
onde vivem, principalmente, seus ex-funcionários. Alguns dos engenhos arrendados 
voltaram a produzir rapadura, a exemplo do Engenho Várzea do Quati, que durante anos 
forneceu cana-de-açúcar para a Santa Maria, tendo, inclusive, demolido as instalações de 
sua fábrica para ampliação a área de canavial, e atualmente voltou a moer em uma nova 
fábrica, pequena e rudimentar. Outros mudaram de atividade ou continuaram apenas 
fornecendo cana para outros engenhos. 

Alguns engenhos têm caído em fogo morto devido às alterações econômicas na região. 
Isto decorre de uma série de fatores: os terrenos acidentados do Brejo, que não permitem 
a mecanização da lavoura; o problema da falta de trabalhadores rurais na região; o baixo 
preço da rapadura que dificulta o aumento dos salários e o aumento da mão de obra. Por 
tudo isso alguns proprietários estão desistindo da produção canavieira, introduzindo a 
pecuária em suas terras, ocorrendo, assim, mais uma mudança de cultura como forma de 
tentar resolver os problemas econômicos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 7 Estado atual das instalações da Usina Santa Maria. Fotografia de Anna Cristina A. 
Ferreira, em 19/03/2009. 
 

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, p. 34). 

 

Assim, nota-se a importância da produção rural, e, sobretudo, dos engenhos de cachaça 
e rapadura, na configuração do município de Areia, influenciando todos os fatores de sua 
evolução, seja este econômico, urbano, social ou cultural, o que comprova o seu valor 
como patrimônio histórico, cultural e paisagístico. 

 

4. O patrimônio não reconhecido de Areia 

 

Como já dito, inicialmente os engenhos do Brejo produziam o açúcar mascavo, voltado ao 
consumo local, mas logo a rapadura se torna o produto principal, seguido da aguardente. 
Os engenhos que fabricavam rapadura possuíam uma estrutura fabril diferente dos 
grandes engenhos de açúcar do litoral. 

Segundo Geraldo GOMES e Fernando PIRES (1994) “Denominam-se engenho o 
mecanismo utilizado para moer a cana” (GOMES e PIRES, 1994, p. 30). No entanto, no 
nordeste do Brasil, a palavra engenho é usada para identificar todo o conjunto agrícola, 
inclusive a plantação, enquanto que em outras regiões a palavra é usada apenas para 
designar a fábrica (a edificação onde acontece a fabricação do açúcar ou rapadura) 
(ANDRADE, 2008, p. 6-7). 

A implantação dos engenhos, os antigos e os mais recentes, na maioria dos casos, 
inclusive no município de Areia, privilegiava as regiões de vales, próximas a rios, que 
auxiliavam desde o transporte da madeira, utilizada nas construções e no processo 
produtivo, até a irrigação da lavoura. 



 

Muito deve o Brasil agrário aos rios menores, porém mais regulares: onde eles 
docemente se prestaram a moer as canas, a alagar as várzeas, a enverdecer os 
canaviais, a transportar o açúcar, a madeira e mais tarde o café, a servir os 
interesses e às necessidades de populações fixas, humanas e animais, instaladas 
às suas margens; aí a grande lavoura floresceu, a agricultura latifundiária 
prosperou, a pecuária alastrou-se (FREYRE, 1958, p. 98-99). 

 

Porém, quanto à estrutura física, existiam diferenças entre os grandes engenhos de 
açúcar e as pequenas propriedades produtoras de cachaça e rapadura. A produção 
açucareira voltada para exportação exigia grandes extensões de terra para o plantio da 
cana, o que não ocorria com a rapadura, que, além de ser produzida em menor 
quantidade para abastecimento do mercado interno, necessitava de pouca quantidade de 
cana para sua fabricação. Para não fugir à realidade paraibana, é interessante uma 
comparação entre os engenhos de Areia e os localizados na Região da Mata Paraibana. 

A estrutura física do engenho, seja de açúcar ou de rapadura, é composta por elementos 
distintos, que podem se alterar de acordo com a região e as condições sociais a qual 
pertence. Sobre isso Juliano CARVALHO (2005) chama a atenção para o fato de que “Tal 
conjunto arquitetônico reflete, em sua complexidade, uma série de aspectos da sociedade 
que o gerou: a estratificação social, as relações de produção, a tecnologia, o papel da 
religião, constituindo um microcosmo de seu tempo.” (CARVALHO, 2005, p. 2). 

A região da Mata, sobretudo a várzea do rio Paraíba, foi uma área amplamente explorada 
desde a segunda metade do século XVI, e sua vasta extensão de terras úmidas e férteis, 
a abundância de água e a topografia possibilitaram a instalação de grandes propriedades 
destinadas à fabricação de açúcar. No Brejo a questão do espaço foi limitada pela 
topografia, com latitudes próximas aos 600 m nem todas as áreas exploradas 
possibilitavam o cultivo da cana, e mesmo a produção em larga escala, devido às 
dificuldades de irrigação e o transporte da produção. 

A primeira diferença que se percebe entre as duas regiões diz respeito à implantação dos 
engenhos. Em ambos os casos a maioria das propriedades se situam em terrenos 
inclinados, porém, esse tipo de implantação pode gerar situações distintas. 

 

No Brejo paraibano, os fundos dos vales estreitos geraram o costume de situar as 
sedes na confluência de dois riachos, áreas com várzeas mais largas. No litoral, a 
preferência foi pelas encostas dos tabuleiros3, adjacentes às várzeas, que 
permitem simultaneamente a proximidade dos canaviais, a proteção contra as 
cheias e a captação direta dos riachos que descem dos tabuleiros (CARVALHO, 
2005, P. 15) 

 
                                                           
3“XI - tabuleiro ou chapada: paisagem de topografia plana, com declividade média inferior a dez por cento, 
aproximadamente seis graus e superfície superior a dez hectares, terminada de forma abrupta em escarpa, 
caracterizando-se a chapada por grandes superfícies a mais de seiscentos metros de altitude; 

XII - escarpa: rampa de terrenos com inclinação igual ou superior a quarenta e cinco graus, que delimitam 
relevos de tabuleiros, chapadas e planalto, estando limitada no topo pela ruptura positiva de declividade 
(linha de escarpa) e no sopé por ruptura negativa de declividade, [...]” (Grifo meu) (CONAMA, Conselho 
Nacional do Meio Ambiente. Resolução Nº 303. 20 de Março de 2002. Disponível em: 
http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res02/res30302.html).  

  



A inclinação do terreno influenciava a posição hierárquica das edificações, como mostra a 
figura 8, ficando a capela no ponto mais alto do terreno, a casa-grande no mesmo plano 
que a capela ou um pouco abaixo, e a fábrica, senzala e demais edificações nas áreas 
mais baixas, de onde o trabalho poderia ser monitorado pelo senhor de engenho.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Implantação tradicional do engenho, entre morros, com a casa-grande no ponto mais alto 
e o canavial nas áreas mais baixas. Engenho Jardim localizado em Areia. Fotografia de Anna 
Cristina A. Ferreira, em 13/05/2009. 
 

Os primeiros engenhos de cana-de-açúcar possuíam uma distribuição irregular das 
instalações ao longo do terreno (GOMES e PIRES, 1994, p. 34). A partir do século XIX, 
adota-se uma organização espacial disposta em forma de quadrilátero, onde todas as 
instalações eram construídas de modo a formar um pátio central. Outras disposições 
também surgiram nesta época, como a associação da casa-grande com a capela, com a 
fábrica, e até de um edifício contínuo, que abrigasse de um lado a casa-grande, no meio a 
capela, estas em um mesmo nível de piso, e do outro lado a fábrica, em um patamar mais 
baixo (GOMES e PIRES, 1994, p. 34).  

Esta organização em forma de quadrilátero não chegou a ser praticado em todos os 
engenhos instalados no município de Areia, já que a maioria destes não possuía a 
senzala, sendo o conjunto principal dos engenhos formado apenas pela casa-grande, 
capela e fábrica, com suas casas de moradores espalhadas pela propriedade, ou 
concentradas próximas ao canavial (ALMEIDA, 1994, p. 25). É interessante observar que 
durante a pesquisa de campo foram encontradas apenas quatro propriedades que 
possuíam capela, fato que pode ser atribuído à falta de recurso dos proprietários, à 
proximidade da cidade e suas igrejas, e à demolição destas para alteração do uso da 
propriedade ou ampliação da área de plantio. Também são poucos os registros da 
existência de senzalas, atribuindo-se a esse fato a hipótese do alto custo da mão-de-obra 
escrava, em sua fase de declínio, e a força do movimento abolicionista no município, ao 
final do século XIX (ALMEIDA, 1994, p. 25; ANDRADE, 2008, p. 8). 

Embora os engenhos de cachaça e rapadura e de açúcar possuam uma estrutura 
semelhante, suas instalações se diferenciam de acordo com o produto fabricado. Na 
maioria dos casos, em Areia, além das edificações principais, os engenhos de cachaça e 
rapadura eram compostos pela casa da moenda, o picadeiro, a bagaceira e os tachos de 
rapadura e alambiques de cachaça, em alguns casos edificações interligadas que 
formavam a fábrica, mas que também poderiam estar dispostos separadamente; há ainda 
os depósitos, os currais e estrebarias, a área de mata e as áreas de lavoura de 
subsistência, as plantações de cana-de-açúcar e pasto, as casas de moradores 
espalhadas pela propriedade, e, com freqüência, uma casa de farinha, onde esta é 
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Fábrica 

Depósitos 

Capim 

Mata 



fabricada para consumo dos moradores e comercialização em pequena escala 
(JAMBEIRO, 1973, p. 18).  

No caso dos engenhos de açúcar da Zona da Mata, como já dito, as edificações principais 
eram as mesmas, com a presença constante da capela e da senzala, se diferenciando 
pelo porte, condizente com as grandes propriedades. Estes também possuíam a casa da 
moenda, o picadeiro e a bagaceira, mas no lugar dos tachos e alambiques havia a casa 
das caldeias e a casa de purgar, onde se faziam o cozimento e a purificação do caldo, 
normalmente dispostos no interior da fábrica. As instalações secundárias também se 
mostravam semelhantes aos dos engenhos de cachaça e rapadura, os currais e 
estrebarias, a área de mata e as áreas de lavoura de subsistência, o pasto, as casas de 
moradores espalhadas pela propriedade, a casa de farinha e, cercando tudo, as grandes 
plantações de cana-de-açúcar (CARVALHO, 2005, p. 24-25).  

Essas eram, de fato, as diferenças e semelhanças entre os engenhos de açúcar da Mata 
paraibana e os engenhos de cachaça e rapadura da cidade de Areia, que faz com que 
ambos mereçam ser vistos como documentos históricos importantes, sobretudo, por suas 
peculiaridades.  

Os materiais utilizados eram escolhidos de acordo com a facilidade da região, com 
emprego de madeira e confecção de tijolos, muitas vezes em olarias localizadas na 
propriedade. Era comum que em algumas construções de um mesmo engenho se 
empregassem material mais resistente que as outras. Na fábrica, que normalmente era a 
primeira edificação construída, costumava-se usar alvenaria de tijolos com cobertura de 
madeira e telha cerâmica. A senzala, quando existia, era erigida da mesma forma que a 
fábrica, porém, devido ao desaparecimento de boa parte destas edificações ao longo dos 
anos, é possível que a maioria fosse formada por paredes de taipa, com coberta de palha 
(GOMES e PIRES, 1994, p. 34). 

Dos exemplares antigos, remanescentes nos dias de hoje, é comum encontrar casas-
grandes, construídas em alvenaria de tijolo com cobertura de telha cerâmica, e 
características arquitetônicas coloniais. Porém, alguns registros mais antigos relatam a 
existência de casas bem modestas, de taipa com coberta de palha, demonstrando que o 
proprietário possuía maior interesse na produção do engenho que em seu conforto 
(GOMES e PIRES, 1994, p. 35). Em Areia a maioria das casas já passou por algum tipo 
de modificação, para atender as exigências de conforto modernas, mas, em sua maioria, 
são amplas, com alpendres e ladeadas por pátios, hortas e pomares, o que remonta a 
tradição da fabricação de doces. Algumas apresentam, ainda, pátios que, em outros 
tempos, eram utilizados para secagem do café. Foram encontradas poucas capelas, 
sendo apenas uma anexa a casa-grande, a do Engenho Buraco. Há relatos de capelas 
demolidas, como no Engenho Santa Izabel, atual Fazenda Várzea Nova, para ampliação 
de área ou por alguma mudança na crença do proprietário. 

Embora se tenha analisado separadamente os componentes do engenho, é preciso 
atentar ao fato de que as edificações isoladas perdem o seu sentido. Uma capela, uma 
casa, uma casa de moenda, instalados separadamente não configuram um engenho. A 
junção dos elementos construtivos, aliados aos naturais – canavial, mata, ribeiras e olhos 
d’água, etc. – e as atividades a que estas construções se destinam é o que define o 
engenho enquanto patrimônio cultural. 

Para além do patrimônio material, “A melhor riqueza que escorria das bagaceiras de 
engenho e que lamentavelmente quase toda se perdeu era a do folclore, na sua 
expressão mais genuína, manifestado na arte de curar e no sabor da linguagem brejeira” 
(ALMEIDA, 1958, p. 106). Os engenhos de Areia preservam a maneira artesanal de 



fabricação da rapadura, cujo ponto do melaço é dado “de olho” pelo mestre rapadureiro 
(figuras 9 a 12), porém esta é uma das poucas tradições que ainda permanece neste 
meio. 

As mudanças sociais, que diminuíram o número de trabalhadores moradores dos 
engenhos, aos poucos extinguiram as festas religiosas, os folguedos populares e outras 
manifestações do folclore que tradicionalmente ocorriam nas propriedades. A tradição das 
cantigas também vem se perdendo com o tempo, sobretudo aquelas entoadas pelos 
mestres durante o preparo da rapadura, sem que haja qualquer tipo de registro. Esse 
patrimônio intangível agrega ao engenho o valor cultural, e é uma parte importante dele 
que precisa ser preservada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas as idéias expostas até aqui reforçam o valor histórico do município de Areia 
enquanto paisagem cultural, por sua tradição na fabricação da rapadura e a relação 
cultural que esta mantém com a história da cidade, e um dos fatores que contribuem para 
a inserção do município nesta categoria são os engenhos de cachaça e rapadura. 

Não se pretende diminuir o valor de seu patrimônio urbano questionando-lhe o título de 
patrimônio nacional, pois, em todos os estudos realizados sobre a cidade, fica clara a sua 
importância enquanto ocupação urbana e arquitetura, sobretudo por sua implantação 
singular no platô de uma serra cercada por vales, e pela morfologia impostas por essa 
situação. O que se pretende é demonstrar que o valor histórico se estende para além dos 

Figuras 9 e 10 Fabricação artesanal da rapadura no Engenho Bujari. Fotografia de 
Christiane Finizola Sarmento, em 28/02/2008. 
 

Figuras 11 e 12 Fabricação artesanal da rapadura no Engenho Bujari. Fotografia de 
Christiane Finizola Sarmento, em 28/02/2008. 



limites urbanos, na junção deste com o patrimônio rural, que agrega o natural e o cultural 
em torno da tradição dos engenhos de cachaça e rapadura.  

Há o entendimento de que o tombamento, aplicado à cidade, não deve ser suficiente para 
garantir a proteção de um patrimônio cultural amplo, que englobe o material, imaterial e o 
natural, demonstrado como Areia pode ser incluída na discussão sobre a proteção da 
paisagem cultural e quais os mecanismos que possam ser eficientemente utilizados. 
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