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RESUMO  

Este trabalho visa demonstrar a importância dos engenhos de cachaça e rapadura do município de Areia, 
na Paraíba, enquanto formadores da paisagem cultural do município. 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 2006, devido a sua importância histórica, urbanística e paisagística. Os engenhos 
existentes no município são símbolos de um passado, porém, foram desconsiderados pelo tombamento. A 
intenção é demonstrar a necessidade de ações de proteção do patrimônio rural, não apenas enquanto 
arquitetura, mas enquanto uma paisagem que agrega valores materiais, uma arquitetura fabril impar em 
junção com áreas naturais necessárias ao seu funcionamento, e valores imateriais reunidas na cultura e no 
saber-fazer presente nessas unidades. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho visa demonstrar a importância dos engenhos de cachaça e rapadura na 
formação da paisagem cultural do município de Areia, na Paraíba, e a necessidade de 
ações de preservação desse bem. 

A cidade de Areia é um dos mais recentes sítios urbanos a receber a alcunha de 
Patrimônio Histórico Nacional, 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 pelo IPHAN, através do Processo de Tombamento N° 1489-T-02. 
Ela se distingue pela implantação e expansão acompanhando o cume da Serra da 
Borborema, com ruas sinuosas, e o valor paisagístico de seu entorno, 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. O patrimônio não reconhecido de Areia 

 

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 tabuleiros, 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) 

 

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.  

 

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).  

 

 



Figura 1 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.  
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Anna Cristina A. Ferreira, 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 
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 
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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 2 a 5), 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. 

 

Figuras 2 e 3 Fabricação artesanal da rapadura no Engenho Bujari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 4 e 5 Fabricação artesanal da rapadura no Engenho Bujari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Fonte: Chistiane Finizola Sarmento, em 28/02/2008. 

 

Fonte: Chistiane Finizola Sarmento, em 28/02/2008. 

 



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. 

 

3. A proteção do patrimônio rural no Brasil 

  

Desde a criação do órgão responsável pela proteção do patrimônio histórico e cultural 
nacional, o mecanismo adotado por excelência, no Brasil, tem sido o tombamento. No 
caso do patrimônio rural essa escolha não foi diferente. 

Para facilitar e dinamizar a redação deste trabalho será adotado o termo “patrimônio rural” 
para designar os bens materiais cuja função é, ou foi, voltada para as atividades rurais, a 
exemplo de fazendas, engenhos, etc. Mas é preciso esclarecer que esta denominação 
não corresponde a uma divisão formal das categorias de patrimônio. 

Um ponto em comum entre os processos de bens isolados é o fato da proteção se voltar 
completamente para as edificações, ou conjuntos de edificações, ocasionando, inclusive, 
mudanças nas atividades dos bens. Assim, por um lado o tombamento se faz interessante 
no sentido de preservar um patrimônio material que se encontra exposto aos agentes de 
degradação devido ao meio onde se localiza, por outro ele causa a perda do patrimônio 
imaterial, pois ao se valorizar apenas as edificações, muitas vezes sem considerar a 
ambiência em que o bem está inserido, este bem tombado perde o sentido, e passa a ser 
uma construção tombada, deixando de ser um engenho, uma fazenda, etc. Além disso, 
existem esforços no sentido de se preservar a edificação, mas não de retornar à atividade 
original daquela propriedade, o que daria continuidade a paisagem cultural por ela 
formada, ou de se proteger o bem, sem dar atenção ao município e a região onde este se 
encontra. 

Alguns dos processos pesquisados foram dos engenhos situados no Recôncavo Baiano, 
uma região vastamente explorada pela indústria açucareira desde o século XVI, onde se 
instalaram os primeiros grandes engenhos e onde se encontra um rico patrimônio rural. 

Um exemplo desta afirmação é o tombamento da Casa e da Capela do Engenho São 
Miguel das Almas (figura 6), no município de São Francisco/BA, realizado em junho de 
1944. O processo de tombamento aponta que o engenho foi fundado entre a segunda 
metade do século XVI e início do XVII, durante a expansão da cultura da cana-de-açúcar 
no Recôncavo Baiano, tendo pertencido às mais influentes famílias daquela região 
(IPHAN, 1944, p. 1). Este é o pequeno resumo contido no processo de tombamento sobre 
a história do bem. Em contrapartida, apesar do conjunto já se encontrar em estado 
precário de conservação, foi realizada uma rica descrição das edificações tombadas (a 
casa e a capela), quanto a sua forma, partido arquitetônico, materiais construtivos e 
elementos decorativos encontrados, chegando a destacar “a ensamblagem delicada das 
esquadrias, e a renda das grades de ferro dos balcões” da casa e os ornamentos da 
Capela de São Miguel das Almas (IPHAN, 1944, p. 2-3). 

Na época do tombamento, o engenho já não exercia suas funções, nem se quer há 
relatos sobre a antiga fábrica, e a sua ambiência é mencionada apenas ao final da 
pesquisa histórica quando é citado que “Em 1757, o Pe. Inácio Jardim [...] referia-se à 
‘Povoação das Almas’, com Capela das mesmas Almas, tudo à beira do rio Paramerim 
donde deságua o rio Cururupeba e ay [sic] finda o dito rio no Trapixe das Almas [...]” 



(IPHAN, 1944, p. 1). Não há menção a existência de canaviais ou qualquer vestígio que 
lembre a atividade açucareira, nem as tradições culturais pertencentes àquela região. A 
importância dada ao elemento arquitetônico, em detrimento da paisagem e mesmo dos 
fatos históricos resumidamente considerados, demonstra o pensamento corrente na 
chamada “Fase Heroica” em que a preocupação se voltava, não apenas, mas 
principalmente, para o valor estético dos bens protegidos.  

 

Figura 6 Casa e Capela do Engenho São Miguel das Almas, década de 1940, São Francisco/BA. 
Foto do Engenho São Miguel das Almas. 

 

 

Atualmente, o engenho está em ruínas e pertence às terras da Fazenda Almas. Ele se 
encontra sobre “uma ondulação de massapê de onde avistam pastagens, antigamente 
ocupadas por lavouras de cana de açúcar” (Relatório IPAC, 1982, em 
www.bangue.com.br). Verifica-se aí que, embora tombado, há mais de seis décadas, o 
conjunto rural sucumbiu devido, em parte, à nova atividade praticada em seu entorno, à 
falta de uso de suas edificações e à ausência de ações de proteção eficazes na 
salvaguarda de bens em áreas rurais. 

Outro exemplo interessante do tipo de proteção empregada ao patrimônio rural é o caso 
do Engenho Freguesia, em Candeias/BA, cujos dados remontam ao século XVI, embora 
tenha sofrido intervenções posteriores. O Engenho (Figura 7) funcionou até o ano de 
1900, sendo tombado em 1944 e desapropriado em 1968, quando passa a abrigar o 
Museu do Recôncavo Wanderley Pinho, aberto ao público em 1971 (PIRES e GOMES, 
1994, p. 98). O processo de tombamento mais uma vez traz uma descrição minuciosa dos 
detalhes arquitetônicos e construtivos de cada edificação, ressaltando principalmente as 
qualidades estéticas da capela, que parece ter sido edificada em um momento posterior, e 
a robustez da fábrica e do sobrado, que mesmo carentes de adornos impressiona pela 
imponência, além de citar os proprietários e feitos que ali aconteceram (IPHAN, 1944). 

Aqui mais uma vez se constata a importância dada ao estético, se enquadrando em uma 
exigência apontada por Alöis RIEGL (2006) para atribuição do valor de arte, no qual “toda 

Fonte: José Wanderley de A. Pinho. Em www.bangue.com.br. 
 



obra de arte moderna deve apresentar-se sob um aspecto concluído, cujas formas e 
cores não manifestem nenhum sinal de degradação” (RIEGL, 2006, p. 96-97). 

 

Figura 7 Casa e capela do Engenho Freguesia, Candeias/BA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Fazenda Acauã, situada no município de Sousa/PB, originalmente foi uma fazenda 
construída em 1757, as margens do Rio Piranhas, no alto Sertão da Paraíba, sendo, 
atualmente, a mais antiga propriedade, ainda conservada, daquela região.  

O corpo principal da fazenda é formado pela casa grande, um sobrado anexo e a capela, 
unidos em uma única edificação (Figura 8). Sua Capela, consagrada à Imaculada 
Conceição, é um monumento barroco que mantém seu aspecto físico interior, com altar e 
nicho talhados em madeira. Além das características materiais, a propriedade possui um 
forte caráter histórico, por ter sido o local onde aprisionaram o líder rebelde Frei Caneca, 
que participou da Revolução Pernambucana, em 1817, e da Confederação do Equador, 
em 1824 (IPHAN, 1967). 

O processo de tombamento da fazenda aponta o bem como “de pouco interesse 
arquitetônico”, sendo considerado para fins de tombamento “um pouco de sua história e 
da capela” (IPHAN, 1967). É perceptível a mudança de pensamento, ao se comparar este 
tombamento com os realizados em décadas anteriores, quando o valor predominante era 
o excepcional em detrimento do histórico. 

Porém, embora considere a arquitetura de pouca qualidade, o processo apresenta relatos 
minuciosos das edificações e do estado de conservação e preservação do bem, e não há 
um rigoroso levantamento histórico, nem qualquer menção à paisagem onde se insere.  

 

Fonte: Leandro Carneiro (Disponível no Google Earth). 

 



Figura 8 Casa, capela e sobrado da Fazenda Acauã, Sousa/PB. 

 

 

Recentemente o bem foi restaurado e, atualmente, abriga o Ponto de Cultura Caminhos 
de Acauhan. É interessante observar como a inserção de atividades culturais em bens 
tombados, nem sempre condizentes com sua destinação original e normalmente 
acompanhada de uma restauração, vem sendo uma prática comum adotada pelos órgãos 
de proteção patrimonial como uma maneira de dar um uso ao bem e uma função social, e 
remete ao que RIEGL (2006) chamou de “Valor de contemporaneidade”, ou seja:  

 

Ao invés de considerar o monumento enquanto tal, o valor de contemporaneidade 
tenderá a tomá-lo de forma igual a uma criação moderna recente, e a exigir 
também que o monumento (antigo) apresente o aspecto característico de toda 
obra humana em sua gênese: em outras palavras que dê a impressão de uma 
perfeita integridade, inatacada pela ação destrutiva da natureza (RIEGL, 2006, p. 
91) 

 

A prática é interessante como ação social, porém, ao se aproveitar apenas as edificações 
para este fim, como já dito, o bem perde o seu sentido. O valor de uma fazenda vai além 
de suas paredes, engloba sua paisagem e suas atividades tradicionais. A inserção das 
atividades culturais poderia ser mais benéfica, ao bem e à população, se esta condição 
fosse observada, e se procurasse preservar a atividade original do bem se agregando, 
também, as demais práticas culturais que possam ser levadas para a população. 

Fonte: Acervo IPHAN/PB. 

 



No município de Areia encontramos um exemplo desse tipo de conduta, o Engenho da 
Várzea (figura 9), que, apesar de não possuir o tombamento federal como bem isolado, se 
encontra dentro da área de entorno do núcleo urbano tombado, sendo um caso 
interessante a ser analisado. 

 

Figura 9 Vista aérea do Museu da Rapadura, antigo Engenho da Várzea, Campus III da UFPB. 

 

 

O engenho da Várzea foi construído em 1870, sendo desapropriado em 1933 pelo 
Governo Estadual para a instalação da Escola de Agronomia do Nordeste. Os dois 
edifícios que formavam o engenho, a casa grande e a fábrica, passaram por modificações 
ao longo dos anos, devido ao seu uso pela Escola de Agronomia, atual campus III da 
Universidade Federal da Paraíba. Foram totalmente restaurados em 1978, para a 
instalação do Museu da Rapadura ou Museu do Brejo Paraibano, quando também foi 
delimitada uma área de preservação de 2 hectares incluindo um pequeno açude, o que 
não minimizou a interferência de novas edificações e de vias pavimentadas. Embora 
configure um exemplar típico dos engenhos da região, repetindo, inclusive, a implantação 
comum com a casa grande na parte mais elevada, no Processo de Tombamento do 
núcleo urbano o engenho é mencionado apenas no item “Equipamentos Urbanos” da 
instrução de tombamento, como elemento preservado do entorno da cidade. 

 

A área urbana ainda conserva uma boa estrutura física, resguardando em seu 
entorno equipamentos e áreas de significativa importância turístico, cultural, 

Fonte: Carlomano de Abreu, 2007. 
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educacional, ambiental e econômico, como o Campus da Universidade Federal da 
Paraíba, com o curso de graduação e especialização nas áreas agronômicas, 
Museu do Brejo Paraibano, localizado no Campus universitário, uma Unidade 
Estadual de Conservação – Mata do Pau Ferro, [...] engenhos de cachaça e 
rapadura, [...] nascentes a exemplo do “Quebra”, do Balneário Ecológico Furna e 

da Cachoeira da Manga, além do Hotel Bruxaxá [...] (IPHAN, 2004, p. 54). 

 

Mesmo tendo sido incorporado pela universidade, parece equivocado o processo de 
tombamento tratá-lo como equipamento urbano, sendo, na verdade, um equipamento 
cultural. Com o aumento da oferta turística no município, a universidade tem desenvolvido 
um projeto para reativação da fábrica, transformando o museu em um “engenho modelo” 
de fabricação da rapadura. Neste caso, a retomada da atividade é uma forma interessante 
de preservação do patrimônio imaterial, presente no modo de produção artesanal, mas a 
perda paisagística é irreversível, por não haver áreas livres suficientes para o canavial e 
outras instalações do engenho, e mesmo sua implantação já ter sido alterada pelas 
construções em seu entorno. 

Esse tipo de proteção voltada apenas para as edificações e, na maioria dos casos, tendo 
como suporte principal o valor artístico, permanece até a década de 1970, a partir daí, o 
valor histórico, passa a figurar com mais importância na consideração do tombamento. Ou 
seja, se preservar não por ser um elemento artístico, ou não apenas por isso, mas por ser 
um documento importante para a história da formação da nação, nas palavras de RIEGL 
“Para o valor histórico, [...] trata-se mais de conservar um documento o mais autentico 
possível para a pesquisa futura dos historiadores [...]” (RIEGL, 2006, p. 76-77). Porém, 
mesmo com essa mudança de pensamento e a ampliação do conceito de patrimônio, seja 
em relação ao patrimônio urbano ou rural, a paisagem é tratada sempre sobre o ponto de 
vista da ambiência do bem principal. 

Para verificar se há reflexos dessa mudança nos tombamentos realizados em áreas 
rurais, se tomará como exemplo a Fazenda Borda do Campo, tombada em 1988 e 
localizada no município de Antonio Carlos/MG, apesar do processo de tombamento 
localizá-la no município de Barbacena/MG. Construída no início do século XVII, foi palco 
de reuniões na época da inconfidência, tendo hospedado Tiradentes. 

O processo, inicialmente, solicita o tombamento da capela (Figuras 10), cuja construção 
data do início do século XVI, e é interessante perceber que, ainda que este descreva 
algumas características de sua arquitetura, o pedido do tombamento se detém mais 
demoradamente nos fatos históricos do bem, nas celebrações que ocorrem com a 
participação da comunidade, como o sacramento da eucaristia, recebido por centenas de 
crianças todos os anos nessa capela, e a vocação religiosa da família proprietária, 
procurando ressaltar a função social da capela e não apenas sua arquitetura (IPHAN, 
1988, p. 5).  

Após o pedido de inserção da casa (Figuras 11) e sobrado anexo da fazenda no 
processo, percebe-se que este se baseia completamente na história da cidade, e da 
fazenda paralelamente. O parecer final descreve a fazenda como “parte integrante de um 
estabelecimento rural de excepcional valor histórico do estado de Minas Gerais”, e 
completa “A par do valor histórico, a fazenda conserva, de forma excelente, as 
características das edificações rurais”, sendo a motivação do processo seu valor histórico 
e arquitetônico (IPHAN, 1988, 79-80). Não há qualquer descrição da paisagem natural 
onde o conjunto se insere, apenas alguns relatos de viajantes que por ali passaram nos 
séculos anteriores, que a mencionam apenas por esta fazer parte do “Caminho Novo” da 



Estrada Real. Pelo que se vê, é que a atribuição de valor se modificou, mas não o 
entendimento de que o patrimônio rural vai além de seu conjunto edificado. 

 

Figuras 10 e 11 Capela e casa da Fazenda Borda do Campo, Antonio Carlos/MG. 

    

 

 

Mesmo com a criação de novos documentos e recomendações, o entendimento de como 
se preservar o patrimônio rural ainda se mostra atrelado à preservação do edificado, e em 
alguns casos, ações conjuntas de proteção do material e imaterial, mas sempre 
considerando a paisagem como mera ambiência ou entorno, o que faz com que esse 
patrimônio perca algumas de suas características mais importantes, como a relação da 
atividade ali desenvolvida com o meio natural. 

Em todos esses exemplos vê-se que o tombamento não tem sido o instrumento adequado 
para proteção do patrimônio rural, garantindo, em alguns casos, apenas a integridade 
física das edificações. 

 

4. A proteção da paisagem cultural de Areia 

 

Ao se olhar para o patrimônio de Areia e entende-lo enquanto paisagem cultural, parece 
cabível o que estabelece a Declaração de Newcastle (2005) ao recomendar que para 
melhor proteger as paisagens culturais e garantir o seu desenvolvimento sustentável é 
necessária a implementação cuidadosa de planos de gestão global, que incluam políticas 
de educação para a população, bem como ações voltadas para a pesquisa, conservação 
e turismo (Declaração de Newcastel, 2005, p. 3).  

A população que reside nas áreas rurais tem diminuído com o aumento do êxodo para a 
cidade, muitas vezes devido às alterações nos meios de produção. É comum que as 
mudanças das atividades nessas áreas ocorram de forma contínua, pela ligação desta às 
oscilações econômicas e às relações de comércio, mas, no caso de regiões entendidas 
como paisagens culturais, é interessante se procurar manter a população, pois é esta que 
guarda as tradições e a historia do território.  

Fonte: Mário Felipe (s/d. 
 

Fonte: Alessandro Borsagli, s/d. 
 



 

A mudança, como parte do processo de dinâmica positiva das paisagens culturais, 
não deve ser visto como perda, mas como parte do contexto em que temos de 
agir; As relações entre as comunidades e a paisagem devem ser entendidas não 
apenas como matéria de desenvolvimento econômico sustentável, mas, também, 
o próprio bem estar da comunidade no que diz respeito ao seu desenvolvimento 
cultural, social, ambiental e aos seus direitos de propriedade intelectual e 
propriedade paisagística; Paisagens Culturais não devem ser identificadas apenas 
como lugares a serem visitados, mas como lugares de convívio que permitam o 
intercâmbio cultural e a compreensão mútua da diversidade cultural; A diversidade 
cultural deve ser reconhecida, a fim de reforçar o sentimento de pertença a uma 
condição humana comum, experimentada através do respeito da plena aceitação 
das diferenças, os quais devem ser considerados como fatores de enriquecimento 
recíproco; O alcance e os limites das paisagens culturais devem ser definidos em 
parceria com as comunidades locais; [...] O valor cultural que contribui para a 
identificação e definição de Paisagens Culturais, mesmo que seja intangível, deve 
ser reconhecido uma vez que sem este valor as atividades que ajudam a definir as 
paisagens culturais (por exemplo, festivais, eventos religiosos ou esportivos) não 
seriam realizadas; Paisagens Culturais devem ser concebidas de forma holística, 
com base e associando todos os sentidos humanos [...] (Declaração de 
Newcastel, 2005, p. 4).  

 

Neste caso, não apenas a comunidade rural, mas os moradores da cidade, os 
empresários, os responsáveis pela administração pública e os órgãos de preservação 
patrimonial e ambiental, precisam estar preparados para preservar as características 
materiais, imateriais e naturais desse patrimônio, ao mesmo tempo em que lida com suas 
mudanças.  

Ações de gestão conjunta, entre os órgãos de proteção do patrimônio cultural, órgãos 
governamentais, e, principalmente, a sociedade civil são necessárias no sentido de 
preservar uma paisagem cultural, sobretudo quando esta agrega elementos urbanos e 
rurais, como o caso de Areia. Como já mencionado por Luiz Fernando de ALMEIDA:  

 
O conceito de Paisagem Cultural, originário da Convenção da UNESCO de 1972, 
foi concebido para responder à crescente complexidade da sociedade 
contemporânea e a velocidade cada vez maior dos processos sociais e 
econômicos. 

Estes exigem não só a utilização de um conjunto maior de instrumentos 
urbanísticos, ambientais, jurídicos e tributários para preservar bens, valores e 
manifestações culturais, mas também um novo perfil de comportamento de 
gestores e cidadãos. Sua característica fundamental é a ocorrência em uma 
fração territorial, do convívio singular entre a Natureza, os espaços construídos e 
ocupados, os modos de produção e as atividades sociais e culturais. 

Para que a Paisagem Cultural se configure, esses fatores devem guardar uma 
relação complementar entre si, capaz de estabelecer uma identidade que não 
possa ser conferida por qualquer um deles isoladamente (ALMEIDA, O futuro é a 
paisagem, s/d, p. 1-2). 

 

Para se entender a paisagem é fundamental o estudo de todos os aspectos que 
representam as ações combinadas do homem com a natureza. (RIBEIRO, 2007, p. 28). 
Retomando os estudos de Carl SAUER ([1925] 2004, p. 36), é preciso se ter em mente 



que a paisagem cultural possui identidade e individualidade, e para entendê-la deve-se 
levar em conta suas características atuais e ancestrais. 

A atual paisagem cultural de Areia agrega uma série de características, históricas e 
culturais, expostas ao longo do capítulo II deste trabalho, que dificilmente irão se repetir 
em outras paisagens. Seu processo de formação está intimamente ligado à chegada da 
cultura da cana-de-açúcar na região, e o reconhecimento do valor cultural dos engenhos e 
da importância de sua área rural é o primeiro passo no sentido de se garantir a 
salvaguarda da cultura do município. 

Mas este reconhecimento não deve se manifestar na forma de tombamentos isolados, 
que privilegiem apenas a arquitetura. Para alguns conjuntos seria interessante esta 
preservação, como forma de manter um patrimônio material, mas para preservação da 
área isto seria insuficiente. 

O primeiro passo foi dado, o reconhecimento da área urbana como patrimônio histórico 
nacional, agora é necessário o entendimento de como a paisagem urbana e a rural se 
relacionam, e forma a paisagem cultural do município, e traçar estratégias de ações 
conjuntas que visem a permanência e evolução dessa paisagem. 

 

Conclusão 

 

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. 
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