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RESUMO  

O trabalho procurou investigar a importância do município de Areia, na Paraíba, cujo centro urbano foi 
tombado pelo IPHAN em 2006, enquanto uma paisagem cultural formada pela junção de seu meio urbano e 
rural, composto por uma ambiência natural, acrescida de engenhos de cachaça e rapadura, suas tradições 
culturais, e os canaviais que acompanharam a trajetória histórica da cidade. Embora o texto da instrução de 
tombamento aponte que “a paisagem que emoldura o meio físico credita indubitavelmente qualidades 
ambientais singulares a cidade de Areia” (IPHAN, 2006), o que se percebe é que a paisagem, assim como 
os engenhos, componentes importantes da região, e seu patrimônio imaterial, foram deixados em segundo 
plano. Verifica-se, assim, uma desconsideração de um patrimônio cultural, e uma falha que vem sendo 
recorrente ao longo da história da preservação no brasil. Revisando processos de tombamentos de áreas 
urbanas, a exemplo de Ouro Preto/MG, Congonhas/MG e Parati/RJ, é possível perceber que esse tipo de 
consideração tem gerado problemas futuros a essas áreas, chegando, inclusive, a necessidade de revisão 
dos tombamentos algumas décadas depois.  

Palavras-chave: Paisagem Cultural. Areia. Sítios Históricos. 



1. INTRODUÇÃO 

A intenção deste artigo é demonstrar, como tem se dado a proteção dos sítios urbanos 
tombados, utilizando como recurso a análise de alguns processos de tombamento. Para 
tal, levou-se em consideração o tipo de pensamento predominante à época em que foram 
realizados os tombamentos, comparando-os com os mecanismos de proteção existentes 
atualmente.  

A partir daí, foi possível refletir sobre os erros e acertos ocorridos na proteção desses 
bens, e como os mecanismos de proteção a eles aplicados poderiam ser associados 
visando a proteção de uma paisagem cultural, que agrega valores conjuntos ao rural e ao 
urbano, como é o caso de Areia. 

Os processos de tombamento utilizados como exemplo foram pesquisados no Arquivo 
Central do IPHAN, sendo selecionados aqueles que dizem respeito a núcleos urbanos 
com características semelhantes à cidade de Areia, ou seja, cidades de pequeno porte 
que apresentam uma forte ligação com as atividades rurais e com o meio onde se 
localizam.  

 

2. AREIA: DA FORMAÇÃO URBANA À UM PATRIMÔNIO RECONHECIDO 

 

O atual município de Areia se localiza na microrregião do Brejo Paraibano (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 (MORAES, 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). 

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). 

 

 

 

 



Figura 1 Divisão fisiográfica do estado da Paraíba, mostrando suas microrregiões, destacando-se a cidade 
de Areia no Brejo Paraibano. 

  
Fonte: Mapa da AESA, 2000. 
 

 

[...] 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 (MORAES, 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 MORAES 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” (MORAES, 2008, p. 46). 

Figura 2 Vista aérea da cidade de Areia mostrando sua implantação acompanhando o relevo da Serra da 
Borborema. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: 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” (MORAES, 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). 

 

Figura 3 Teatro Minerva, antigo Recreio Dramático. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 e 5 Aspecto da rua central ao final do século XIX e início do XX. 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: GUEDES, 2006, p. 19. 

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 (MORAES, 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). 

MORAES (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 (MORAES, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: 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). MORAES (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 (MORAES, 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, 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. 

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 (MORAES, 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. 

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 
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. 

 

4. A proteção de Sítios Urbanos e Paisagens no Brasil 

 

Ao se fazer uma análise dos tombamentos inscritos no Livro do Tombo Arqueológico, 
Etnográfico e Paisagístico do IPHAN, vê-se que, por bastante tempo, o tombamento 
paisagístico tinha como foco a preservação do entorno de bens arquitetônico, mesmo nos 
casos em que utilizavam, em paralelo, ações de proteção ambiental. Porém, 
principalmente após a década de 1980, surge uma tentativa de criar mecanismos capazes 
de proteger as paisagens naturais e culturais, como Decretos e ações conjuntas entre 
órgãos de preservação ambiental e cultural, visando não só a proteção do entorno, mas a 
permanência de características históricas e culturais de uma região. 

Analisando-se cronologicamente essa gestão, um exemplo de tombamento de sítio 
urbano cuja valorização da arquitetura “excepcional” causou danos irreparáveis a 
paisagem é o caso do Conjunto Arquitetônico e Urbanístico de Congonhas do Campo, 
Minas Gerais (Figura 7), datado de 1941, Processo 0238-T-41 de 17 de março de 194. 
(IPHAN, 2005). 

 



 Figura 7 Cidade de Congonhas do Campo/MG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devido às alterações ocorridas no patrimônio edificado contido na área do perímetro 
tombado em 1941, o processo precisou ser revisado, em 1987, sob a alegação de que, na 
análise das fotos e mapas da cidade utilizados na época do tombamento, em comparação 
com dados do final da década de 1980, verificou-se que grande parte do patrimônio 
tombado encontrava-se descaracterizado ou destruído, demonstrando a ineficiência do 
tombamento na preservação do núcleo histórico (IPHAN, 2005, p. 9).  

 
A estagnação prolongada de Congonhas, por mais de século, a falta de uso dos 
espaços e das edificações, a ausência de vida urbana a qual se restringia à 
fruição temporária na época do jubileu, transformaram a cidade em cenário das 
romarias, cenário este que e deteriorava a cada ano. Grande parte da cidade 
tornou-se vulnerável à deterioração do tempo e, mais recentemente, às 
transformações apoiadas na ausência de referencia histórica, ausência da história 
que se faz presente, latente e dinâmica no cotidiano e na construção do simbólico 
no espaço da vida urbana. Junte-se a isso o aspecto ideológico, a partir do qual se 
dão tais transformações, fundado na negação do passado em troca da renovação 
dos espaços urbanos, como símbolo do progresso. Essa situação é agravada pela 
ausência de medidas por parte dos órgãos institucionais. (IPHAN, 2005, p. 9) 

 

O processo deixa claro como a falta de referências ao valor histórico e cultural do bem foi 
danoso à sua preservação. A ênfase recaída sobre a proteção de outro bem tombado 
existente nesta área, o Santuário de Nosso Senhor Bom Jesus do Matosinho, em 
detrimento do restante do conjunto urbanístico, parece ter sido outro motivo para a 
degradação desse patrimônio. Segundo o processo, no caso do Santuário, o tombamento 
“representou instrumento de preservação efetivo, dado o estado de conservação em que 
se encontram os elementos do conjunto” (IPHAN, 2005, p. 10). Este bem foi considerado 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em 1985. 

Fonte: disponível em http://quaseflanerie.wordpress.com/, 2010. 



O tombamento de 1941 não delimitou uma área de proteção, sendo considerado todo o 
conjunto arquitetônico existente na época. Porém, quando da revisão do processo, em 
1987, este representava uma parte pequena do perímetro atual da cidade. Assim, a 
solução proposta pelo Departamento Regional do IPHAN na cidade, juntamente com a 
Prefeitura, foi a delimitação de uma área de tombamento e a criação de zonas de 
proteção específicas, diante da descaracterização de parte da área tombada em 1941. 
Foram previstas, ainda, uma série de intervenções urbanas na tentativa de “integração 
desse patrimônio à vida contemporânea” (IPHAN, 2005, p.17), e estudos de preservação 
da área florestal remanescente, porém, todas voltadas para a preservação e destaque do 
patrimônio arquitetônico e seu entorno. Um ponto interessante é a criação de leis 
municipais de proteção dos bens e regulamentação do uso e ocupação urbana, 
realizando uma gestão compartilhada da área, com participação do órgão de proteção 
federal, o estado e o município.  

Após algumas avaliações, as propostas foram descartadas, sendo delimitada como 
perímetro protegido a área considerada pelo tombamento de 1941, ou seja, apenas a 
malha urbana existente até aquela época, descartando-se as expansões posteriores, pelo 
entendimento de que, para implantá-las, seria necessária a fragmentação do núcleo 
histórico e o destombamento de algumas áreas (IPHAN, 2005, p.80), havendo apenas a 
modificação do entorno. Assim, o que se percebe é a persistência de um pensamento 
voltado para a preservação arquitetônica, principalmente como valor de arte, que já 
causou sérias perdas ao patrimônio da cidade, sem se levar em conta o seu valor 
histórico e cultural, sobretudo suas tradicionais manifestações religiosas, cuja importância 
é brevemente citada no processo e, mesmo assim, apontadas como fatores de 
aceleração da degradação do patrimônio material. 

 

Alguns espaços da cidade, em vez de cenário, são palcos, espaços de 
acontecimentos, de encontro e de troca – é a festa: a tradicional festa do Jubileu 
do Senhor Bom Jesus de Matozinho. Como manifestação cultural, por um lado 
deixou marcas de depredação em obras artísticas, que compõem o Santuário, 
mas por outro lado, realimentou o pouco de vida que restou do arraial dos áureos 
tempos. De certa forma, é esta festa religiosa e os acontecimentos decorrentes 
dela que sustentaram a preservação da memória e do que ainda persiste às 
grandes transformações dos últimos tempos (IPHAN, 2005, p.10). 

 

O emprego da palavra “cenário” nos remete ao que Françoise CHOAY (2001) chamou de 
“conservação museal da cidade”, como se o bem tombado fosse uma obra de arte 
estática e expostas como exemplo do apogeu de uma época. Percebe-se ainda a 
fragmentação do patrimônio, ao se tratar da festa religiosa como um acontecimento que 
remete à preservação do Santuário, mas não do restante da cidade. Não há um 
entendimento de unidade no sentido de uma paisagem cultural, que agrega todo o 
patrimônio material e as manifestações tangíveis. É esse tipo de preservação pontual que 
causa a morte das áreas históricas, que afasta seus usuários pelo bem da arquitetura, e 
depois, modifica a paisagem para trazê-los novamente. 

Voltando-se para o tombamento de núcleos urbanos cuja situação paisagística se 
assemelha ao caso de Areia, analisamos o tombamento do Conjunto Arquitetônico e 
Urbanístico da Cidade de Ouro Preto (Figura 8). Este foi o primeiro bem convertido em 
Monumento Nacional, pelo Decreto 22.928, de 12 de julho de 1933, medida que por si só 
não garantia a proteção patrimonial, apenas lhe agregava importância. Sendo 
posteriormente tombado como patrimônio nacional, em 1939, apresentando-se como 
justificativa ser “dever do Poder Público defender o patrimônio artístico da Nação e que 



fazem parte das tradições de um povo os lugares em que se realizaram os grandes feitos 
da sua história” (IPHAN, 1986, p. 4).  

A primeira inscrição foi realizada apenas no Livro de Belas Artes, em 1938, demonstrando 
que o valor artístico, de fato, era o carro chefe das intenções de tombamento na época. 
Só em 1986, o conjunto urbano de Ouro Preto foi inscrito no Livro do Tombo Histórico e 
no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, pelo entendimento de que a 
cidade não deve ser protegida apenas por seu valor artístico.  

Figura 8 Cidade de Ouro Preto/MG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A inscrição [em 1938] foi realizada, apenas, no Livro de Belas Artes. No entanto, 
entende-se hoje, [em 1986], que um conjunto urbano constitui, mais do que um 
bem de valor artístico, um acervo que representa uma paisagem urbana e, 
mesmo, se integra a paisagem natural a que esta inserida. [...] Assim a paisagem 
natural, e aquela agenciada pelo homem, que formam a moldura natural do núcleo 
urbano de Ouro Preto, deverão ser motivo de preservação necessária à garantia 
de integridade do conjunto arquitetônico e urbanístico tombado (IPHAN, 1986, p. 
29). 

 

Embora a proposta de tombamento de 1986 incluísse na área protegida um trecho da 
Serra de Ouro Preto, ao norte, e das montanhas, ao sul, tendo como limite parte da Serra 
do Itacolomi, essa proteção se dava pelo entendimento de que “as serras e montanhas 
que circundam a cidade são fundamentais na sua preservação, seja como moldura 
paisagística seja como de proteção ao conjunto arquitetônico, integrando-se ao mesmo de 
maneira complementar e harmoniosas” (IPHAN, 1986, p. 26).  

O interessante é que, neste caso, apesar da proteção paisagística se dar somente 
enquanto entorno da área urbana, foram criados estatutos especiais para proteção 

Fonte: disponível no Google Earth. 



natural, como Área de Proteção Ambiental – APA, criada pelo Conselho Estadual de 
Política Ambiental – COPAM; o Parque Estadual do Itacolomi, criado pela Lei Nº 4.495, de 
14 de junho de 1967; a Reserva Ecológica do Tripuí, área sob a responsabilidade do 
Centro Tecnológico de Minas Gerais – CETEC-MG. Isto demonstra uma primeira tentativa 
de aplicação de uma salvaguarda eficaz da paisagem, com a articulação entre os órgãos 
de proteção cultural e ambiental, mas ainda como uma moldura do bem principal, o 
conjunto urbano. 

Percebe-se ai a aplicação de um mecanismo inserido, posteriormente, no texto da 
Chancela da Paisagem Cultural (2009), que é a utilização de ações conjuntas entre 
órgãos de proteção do patrimônio histórico e de controle ambiental. Em seu Art. 4º, ao 
tratar do Pacto de Gestão para acompanhamento do bem chancelado, ela determina que 
“A chancela da Paisagem Cultural Brasileira implica no estabelecimento de pacto que 
pode envolver o poder público, a sociedade civil e a iniciativa privada, visando a gestão 
compartilhada da porção do território nacional assim reconhecida” (Chancela da 
Paisagem Cultural, 2009, p. 2). Assim, mesmo não havendo no processo de tombamento 
de Ouro Preto o entendimento de que o urbano e o natural constituem, conjuntamente, 
um bem a ser preservado, de mesmo valor e importância, ao menos já se percebe os 
primeiros avanços nesse sentido. 

Tomando-se como exemplo o Conjunto Arquitetônico e Paisagístico do Município de 
Paraty, Rio de Janeiro/RJ, convertido em Monumento Nacional pelo Decreto 58.067, de 
24 de março de 1966, vê-se que a intenção da preservação se volta para a relevância na 
proteção de seu acervo arquitetônico e paisagístico. 

 

Há necessidade cada dia mais urgente da expedição de um Decreto declarando 
monumento nacional o município de Parati, no Rio de Janeiro, pelos seguintes 
motivos de relevante interesse público: porque o conjunto arquitetônico da cidade 
tricentenária e sua paisagem admirável estão sendo rapidamente desfigurados, ao 
mesmo tempo em que vêm sofrendo criminosa devastação os remanescentes da 
“colossal reserva florestal” do município, que um relatório oficial de autoria de 
especialistas abalizados, qualificava em 1941 de “um dos mais importantes de que 
temos notícia” e foi declarada floresta protetora por decreto federal de 1961 
(IPHAN, 1974, p. 58). 

 

O conjunto urbano de Paraty (Figura 9) foi tombado como patrimônio nacional em 1974 
(IPHAN, 1974, p. 151-152), com o objetivo de assegurar uma proteção eficaz do acervo 
histórico-paisagístico da cidade, estabelecendo as condições necessárias para a 
execução de um plano de desenvolvimento urbanístico e para a reconstrução do 
patrimônio florestal do município, atendendo as suas comunicações rodoviárias e às 
necessidades do incremento turístico (IPHAN, 1974, p. 74).  

Embora haja a menção da importância da proteção da paisagem, percebe-se, da mesma 
forma que em Ouro Preto, que os elementos naturais e os culturais a eles agregados, só 
são considerados no processo pelo fato de se situarem no entorno do patrimônio 
arquitetônico. Porém, mesmo não havendo o reconhecimento da paisagem como bem 
histórico, há uma preocupação em se preservar o núcleo urbano, por seu valor cultural, 
em conjunto com o natural, onde mais uma vez se pode constatar uma evolução em 
relação à prática de tombamento dos primeiros anos da ação do IPHAN. Mas ainda não 
se agrega valor cultural a este conjunto paisagístico. 

 

 



Figura 9 Cidade de Paraty/RJ. 

 

 

Essa preocupação voltada para preservação da cidade enquanto arquitetura, 
considerando o paisagístico e o imaterial enquanto elementos secundários, pode ser 
danosa para o bem protegido, sobretudo quando o valor exaltado é o valor de arte. A falta 
da noção de conjunto de valores faz com que para se manter o bem “principal”, muitas 
vezes, outros bens sejam deixados de lado, fazendo, inclusive, com que este perca o 
sentido de ser preservado. 

Tratando do objeto especifico do nosso estudo, no Processo de Tombamento 1489-T-02, 
referente ao Conjunto Histórico, Urbanístico e Paisagístico da Cidade de Areia (Figura 
10), na Paraíba, ainda que o termo paisagístico esteja presente em sua nomenclatura, e o 
bem tenha sido inscrito no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, o 
que se percebe é uma justificativa voltada para a “Preservação do patrimônio histórico, 
cultural e arquitetônico de Areia” (IPHAN, 2004, p. 5). Isto se verificou, embora se observe 
que durante as reuniões do Conselho Consultivo do IPHAN, para a aprovação do 
tombamento, tenham se exaltado a importância paisagística da cidade, acima, mesmo, de 
suas características arquitetônicas.   

De acordo com a instrução de tombamento, “a paisagem que emoldura o meio físico 
credita indubitavelmente qualidades ambientais singulares a cidade de Areia” (IPHAN, 
2004, p. 32-33). Fica claro o entendimento da paisagem apenas como entorno da cidade, 
um bem secundário, sendo a delimitação da área de proteção voltada apenas para o 
urbano. Mas, ao mesmo tempo em que há esta concepção equivocada, a instrução 
demonstra a importância da área rural do município e do patrimônio cultural ali 
encontrado. 

Fonte: Jefferson B. Mello, disponível no Google Earth. 
 



Figura 10 Cidade de Areia/PB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cultura tradicional da cana-de-açúcar está viva nas povoações e sítios 
adjacentes, mantendo, ainda, muitos engenhos de mel e rapadura em pleno 
funcionamento [...]. Destaca-se também em Areia um rico patrimônio imaterial, 
com as manifestações folclóricas, a exemplo das quadrilhas juninas, a Nau 
Catarineta, o bumba meu boi e pastoril, celebrações religiosas, e o saber 
caracterizado pela tecnologia patrimonial do fabrico da aguardente e da rapadura 
(IPHAN, 2004, p. 62). 

 

Apesar de reconhecer toda esta riqueza cultural, quando da concretização deste 
processo, o tombamento procurou garantir a “preservação dos valores históricos e 
urbanísticos de maior significância” (IPHAN, 2004, p. 65-66). É interessante perceber que 
a própria instrução de tombamento, mesmo considerando a paisagem enquanto entorno, 
chega a apontar a necessidade de se implantar ações de preservação desta, ao afirmar 
que “Como tais características diluem-se no propósito amplo de “proteger a área 
tombada”, resta prevalente o caráter paisagístico visto no contexto maior do sítio, ficando 
claro que a serra é divisa natural, além de símbolo maior da cidade” (IPHAN, 2004, p. 
218). O problema é que, como na maioria dos casos, novamente se defende que a 
paisagem não deve ser preservada por seu valor histórico e cultural, mas como uma 
forma de proteger, também, o patrimônio urbano tombado.  

As considerações da instrução de tombamento foram criticadas pelo arquiteto e 
conselheiro Paulo Ormindo de Azevedo, durante a 46º Reunião do Conselho Consultivo, 
que assim deliberou: “o aspecto paisagístico é importantíssimo nesse caso, mais do que 
isso, o arranjo da ocupação urbana nesse sítio orográfico que segue os divisores de 

Fonte: de Carlomano de Abreu, 2007. 



águas de uma maneira muito didática. Acho esse arranjo muito importante” (IPHAN, 2004, 
p. 229). Esta afirmação reforça a importância das características que fazem de Areia uma 
paisagem cultural, pela maneira como a ocupação se funde com os elementos naturais do 
local onde se instalou, e como sua tradição rural e sua história urbana compõem o 
conjunto de valores que fazem do município um patrimônio nacional.  

As cidades citadas como exemplo possuem uma paisagem singular, cuja importância está 
atrelada a sua história e suas tradições, e vão além da condição de entorno que lhes é 
atribuído. Como ocorre, em grande número dos municípios do Brasil, suas origens 
remetem à ocupação do território, que no caso de Areia, se configura como uma área rica 
em antigas propriedades, sobretudo engenhos de cachaça e rapadura, com seu 
patrimônio natural e cultural. Essas propriedades, o conjunto urbano, o aspecto natural e 
o imaterial estão ligados pela tradição da fabricação de cachaça e rapadura que se tornou 
a identidade do município, e devem ser valorizados como patrimônio nacional tanto 
quanto, ou mais, que a arquitetura e a formação urbana.  

 

Conclusão 

 

Areia tem atravessado diversas fases econômicas ao longo de sua história, porém nunca 
perdeu sua tradição de produtora de cachaça e rapadura. O que se percebe é que, mais 
do que as outras propriedades rurais, os engenhos influenciaram e influenciam a 
estruturação e as mudanças na paisagem de diversas formas, inclusive do seu meio 
urbano. Essa paisagem se encontra, atualmente, em uma nova fase de desestruturação e 
reestruturação, com os engenhos voltando a ter uma visibilidade na produção agrícola, ao 
mesmo tempo em que disputam espaço com a pecuária, mas o que sempre permaneceu 
dessa cultura foi o seu valor simbólico, como a principal tradição do município.  

Embora a cidade tenha sido reconhecida como patrimônio histórico nacional, é preciso 
ressaltar como sua zona rural possui uma riqueza cultural única, que agrega a paisagem 
peculiar, onde as criações do homem funcionam interligadas com a natureza, elementos 
imateriais, como o modo de fazer, o tipo de produção e as tradições ali agregadas, e as 
relações sociais e de poder. Assim, o verdadeiro patrimônio cultural de Areia se estende 
por todo o município, pela junção do rural com o urbano. 

Além de comprovar o valor de Areia enquanto paisagem cultural, foi demonstrado como o 
tombamento se mostra insuficiente para garantir a salvaguarda do patrimônio imaterial, 
natural, e de um patrimônio mais amplo que englobe outras categorias. A partir daí, 
pensar as formas de se garantir a permanência e proteção de uma paisagem cultural, a 
partir de ações conjuntas de proteção. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AESA, Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba. Mapa do Estado 

da Paraíba e suas Microrregiões, 2010. Disponível em www.aesa.pb.gov.br. 

ALMEIDA, Antônio Augusto de. Brejo Paraibano: contribuição para o inventário do 
patrimônio cultural. João Pessoa: Museu do Brejo Paraibano, 1994. 



ALMEIDA, Horácio de. Brejo de Areia: memórias de um município. Rio de Janeiro: 
Departamento de Imprensa Nacional, 1958. 

ALMEIDA, José Américo de. A Paraíba e seus problemas. 3.ed. João Pessoa: A União, 
1980. 

ANDRADE, Catarina Paes de. Implantação dos engenhos de cana-de-açúcar na 
cidade de Areia/PB: açúcar, cachaça e rapadura no Brejo Paraibano. João Pessoa: 
Artigo para o Programa de Especialização em Patrimônio IPHAN/UNESCO, 2008. 

CARVALHO, Juliano Loureiro de. Pré-inventário dos engenhos da várzea do Rio 
Paraíba. Vol. 1 e 2. João Pessoa: UFPB/Trabalho Final (Monografia) de Graduação em 
Arquitetura e Urbanismo, 2005. 

CAVALCANTI FILHO, Ivan; CAJU, Náhya Maria Lyra. O patrimônio arquitetônico de 
Areia: um inventário. João Pessoa: Idéia, 2005. 

FERNANDES, Ocione do Nascimento. A produção e a comercialização de 
mercadorias no Brejo da Parahyba do Norte (1793-1883). João Pessoa: 
UFPB/PPGG/Dissertação de Mestrado, 2008. 

FIÚZA, Alexandre Felipe; GONÇALVES, Regina Célia. et. al. Uma história de Areia. 
João Pessoa: Editora Universitária/UFPB, 1998. 

GARCIA JUNIOR, Afrânio Raul. O Sul: caminho do roçado. Estratégias de reprodução 
camponesa e transformação social. São Paulo: Ed. Marco Zero e Editora UNB, 1989. 

GUEDES, Rafaela Mabel. Revitalização Urbana do Centro Histórico de Areia. João 
Pessoa: UFPB / Trabalho Final (Monografia) de Graduação em Arquitetura e Urbanismo, 
2006. 

IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Processo de Tombamento 
Nº 70-T-38: Conjunto Arquitetônico Conjunto Arquitetônico e Urbanístico da Cidade 
de Ouro Preto, Minas Gerais. Rio de Janeiro: COPEDOC/Arquivo Central do IPHAN, 
[1938] 1986. 

______. Processo de Tombamento Nº 563-T-57: Conjunto Arquitetônico e 
Paisagístico do Município de Parati, Rio de Janeiro. Vol. I e Anexos. Rio de Janeiro: 
COPEDOC/Arquivo Central do IPHAN, [1958] 1974. 

______. Processo de Tombamento Nº 1489-T-02: Conjunto Histórico Urbanístico e 
Paisagístico da Cidade de Areia, Paraíba. Vol. I e II. Rio de Janeiro: COPEDOC/Arquivo 
Central do IPHAN, 2004. 

JAMBEIRO, Marusia de Brito. Engenhos de Rapadura. São Paulo: Instituto de Estudos 
Brasileiros da Universidade de São Paulo/USP, 1973. 

MORAES, Carla Gisele Macedo Santos Martins. Areia - Paraíba: morfologia e 
desenvolvimento urbano (séculos XVIII, XIX e XX). Recife: UFPE/MDU/Dissertação de 
Mestrado, 2008. 

 


