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RESUMO 

O açúcar foi um dos primeiros produtos econômicos do Brasil e a sua produção foi 

responsável pela ocupação de boa parte da costa do que atualmente definimos como 

Nordeste, região onde, ainda hoje, o cultivo da cana e a produção de açúcar possuem 

relevância econômica. No Rio Grande do Norte não foi diferente. O primeiro engenho 

foi implantado no século XVII logo após o início do processo de colonização efetiva da 

capitania e o cultivo de cana-de-açúcar se manteve de forma praticamente ininterrupta 

até os dias atuais. Mas, poucos são os estudos que tratam dos antigos engenhos 

potiguares. Assim, surgiu o interesse de estudar em uma perspectiva histórica a 

produção e os antigos engenhos de açúcar do Rio Grande do Norte e sua relação com o 

processo de formação e estruturação do seu litoral oriental, região historicamente 

associada ao cultivo da cana-de-açúcar. A análise desse território se deu em três 

dimensões: regional, urbana e arquitetônica. Na regional discorremos sobre as 

características ambientais do litoral oriental potiguar que condicionaram a implantação 

da cultura canavieira e como esta contribuiu para a formação das principais vias de 

comunicação dessa região. Na dimensão urbana estudamos a formação e o 

desenvolvimento dos principais municípios do litoral oriental associados à produção e 

comercialização do açúcar. Na arquitetônica descrevemos as edificações (casa grande, 

capela e fábrica) dos remanescentes dos antigos engenhos do litoral oriental – registro 

material da sua cultura canavieira – e procuramos identificar algumas características 

gerais da arquitetura do açúcar potiguar. Esses engenhos eram o núcleo central da rede 

que se formou ao longo do tempo em torno da produção, do transporte e da 

comercialização do açúcar. Os fluxos dessa mercadoria (e também de mão de obra, de 

capitais, etc.), circulavam entre centros de produção (engenhos) e centros de 

distribuição e comercialização (portos e praças comerciais dos núcleos urbanos) através 

de articulações (rios, caminhos, estradas e ferrovias), dinamizando a região. Esses 

fluxos do açúcar contribuíram para o fortalecimento dos núcleos urbanos, para a 

implantação de vias de comunicação e, em última instância, para o próprio processo de 

estruturação do litoral oriental do Rio Grande do Norte. 

 

Palavras-chave: Engenho de açúcar. Território. Rede. Litoral oriental potiguar. 
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ABSTRACT 

Sugar was one of the first economic products in Brazil and its production was 

responsible for the occupation of much of the coast of what is currently defined as the 

Northeast, a region where the cultivation of sugar cane and the production of sugar still 

have economic relevance. In the State of Rio Grande do Norte it was no different. The 

first sugar mill was established in the seventeenth century, soon after the start of the 

effective colonization process of the captaincy, and sugar cane cultivation remained 

virtually uninterrupted to the present day. However, few studies address the old sugar 

mills in Rio Grande do Norte and their relation with the process of formation and 

organization of the state’s eastern coast, a region historically associated with sugar cane 

plantation. The analysis of this territory occurred according to three dimensions: the 

regional, the urban and the architectural. In the regional dimension, we analyze the 

environmental characteristics of the state’s eastern coast that conditioned the 

implementation of sugar cane and how this contributed to the development of the main 

communication routes in the region. In the urban dimension, we study the emergence 

and development of the east coast’s main cities associated with sugar production and 

commercialization. In the architectural dimension we describe the remnants of old 

buildings (casa grande, capela, fábrica) that made up the east coast’s mills – that is, the 

material vestiges of the sugar cane culture – and we try to identify some general 

characteristics of the sugar architecture in the State of Rio Grande do Norte.  Such mills 

were the center of a network that developed along the time involving sugar production, 

transport and commercialization. The flow of goods (but also labor, capital, etc.) 

circulated among production centers (mills) and distribution and commercialization 

centers (ports and commercial plazas within urban nuclei) through the use of 

articulations (such as rivers, routes, roads and railways) therefore boosting the region. 

These sugar flows contributed to the strengthening of urban centers and to the 

development of communication routes and, ultimately, to the very process of structuring 

Rio Grande do Norte’s eastern coast. 

 

 

Keywords: Sugar cane mill. Territory. Network. Eastern coast of Rio Grande do Norte.  
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INTRODUÇÃO 

Nas primeiras décadas do século XVI, Portugal estabeleceu um contato fortuito 

com as terras brasileiras, interessado principalmente na extração e comercialização do 

pau-brasil. A coroa portuguesa não encontrou nas terras recém-conquistadas uma 

sociedade com a qual pudesse estabelecer relações comerciais, como as civilizações do 

Oriente, ou ainda os metais preciosos, como aqueles encontrados na costa sul-americana 

do oceano Pacífico, que geraram grandes lucros para a coroa espanhola desde o início 

da colonização dessa região. Foi apenas com o cultivo da cana e com a produção de 

açúcar que Portugal passou a ocupar de forma permanente e sistematizada o território 

brasileiro. Nesse período, o açúcar tinha status de especiaria, atingindo altos preços em 

um mercado europeu em plena expansão. Assim, a lavoura de cana e os engenhos de 

açúcar inauguraram uma nova era na colonização portuguesa do Brasil, dando início à 

exploração econômica das terras conquistadas e à ocupação efetiva desse território.  

O açúcar foi um dos primeiros produtos econômicos do Brasil e a sua produção, 

através dos antigos engenhos, foi responsável pela ocupação de boa parte da costa 

brasileira, especialmente da região que hoje definimos territorialmente como Nordeste, 

onde o cultivo da cana e a produção de açúcar ainda possuem relevância econômica. 

Historicamente, os principais centros nordestinos de produção de açúcar foram 

Pernambuco e Bahia. A partir desses dois núcleos econômicos deu-se a expansão da 

produção açucareira e da ocupação do atual Nordeste brasileiro, motivados pela 

conquista de novas terras para a expansão das lavouras de cana-de-açúcar e pela 

instalação de currais de gado, que serviam de força motriz aos engenhos. Assim, foram 

sendo povoados tanto o litoral, onde foram implantados os engenhos de açúcar, quanto 

o sertão do Brasil, onde se concentraram as fazendas de gado. 

No atual estado do Rio Grande do Norte não foi diferente. Os primeiros 

engenhos de açúcar foram instalados ainda nos primórdios do século XVII, quando teve 

início o processo de colonização efetiva do seu território pela coroa portuguesa, e as 

fazendas de gado acompanharam o desbravamento das terras sertanejas. Entretanto, a 

sua cultura canavieira se desenvolveu de forma lenta e tardia e a produção de açúcar 

norte-rio-grandense sempre foi modesta se comparada com a de grandes centros 

produtores, como Pernambuco e Bahia, ou até mesmo em relação a da Paraíba. Apesar 

disso, fato é que engenhos foram construídos ao longo da história no território do Rio 
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Grande do Norte e a produção açucareira se deu de forma praticamente ininterrupta 

desde os primórdios da sua colonização. Ainda hoje, a cana-de-açúcar é cultivada nas 

terras norte-rio-grandenses, especialmente no litoral oriental, onde canaviais e estruturas 

remanescentes dos antigos engenhos marcam a paisagem dessa região.  

Entretanto, pouco se fala sobre a produção açucareira e os antigos engenhos 

potiguares
1
. Já as antigas fazendas de gado têm recebido um pouco mais de atenção dos 

pesquisadores locais, bem como a região do Seridó, no sertão do estado, que tem sido 

objeto de diversos estudos recentes. Mas, poucos são os trabalhos que tratam do litoral 

oriental, apesar desta ser a região de ocupação mais remota do Rio Grande do Norte. 

Nesse contexto, surgiu o interesse em estudar, sob uma perspectiva histórica, a 

produção de açúcar e os antigos engenhos. Tendo mais especificamente como objeto de 

estudo o papel do engenho de açúcar na formação e estruturação do território potiguar, o 

presente trabalho tenta, por conseguinte, compreender de que forma essas unidades 

produtivas  – os engenhos tradicionais, também conhecidos como banguês –  e a 

produção açucareira a elas relacionadas contribuíram para a apropriação e a estruturação 

do litoral oriental do Rio Grande do Norte.  

Pequenas engenhocas podem ser encontradas em diversas partes do território 

potiguar, como no Seridó, por exemplo, onde existiam (e ainda existem) engenhocas 

que fabricavam rapadura e aguardente associadas a antigas fazendas de gado da região. 

Entretanto, devido às condições climáticas e ambientais, os engenhos de açúcar se 

concentraram principalmente na parte leste do estado, mais especificamente nos vales 

férteis e úmidos dos rios do litoral oriental do Rio Grande do Norte, região que abrange 

a sua costa desde Touros, na divisa entre o litoral setentrional e o oriental, a Baía 

Formosa, no limite com o estado da Paraíba. Assim, esta pesquisa tem como recorte 

geográfico do seu universo de estudo o litoral oriental, região historicamente associada 

ao cultivo da cana e à produção de açúcar no Rio Grande do Norte. 

 

 

 

 

                                                             
1 Os Potiguaras eram índios Tupis que habitavam o litoral oriental do Rio Grande do Norte e parte da 

Paraíba. Ainda hoje, quem nasce no Rio Grande do Norte é chamado de potiguar ou de norte-rio-

grandense. 
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Figura 01: Litoral oriental do RN (universo de estudo) 

 
Autores: Mapa elaborado por Luana Cruz e Hélio J. de Oliveira Jr. (2014) sobre bases do IBGE (2010) e 

ANA (2012). Fonte: Acervo pessoal. 
 

É importante destacar que essa região não corresponde em todo àquela definida 

atualmente pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 

Grande do Norte – IDEMA/RN – como Zona Homogênea do Litoral Oriental do Rio 

Grande do Norte. O termo litoral oriental é aqui empregado para definir a região de 

mais remota ocupação portuguesa do território potiguar e onde se concentrou o cultivo 

da cana e a produção de açúcar no Rio Grande do Norte. Litoral em oposição ao sertão. 

E oriental em oposição à costa setentrional norte-rio-grandense. Entre os núcleos 

urbanos dessa região, tratamos principalmente daqueles que historicamente se 

configuraram como centros de produção, de distribuição e/ou de comercialização do 

açúcar, fazendo parte da dinâmica açucareira do litoral oriental potiguar. 

No tocante ao recorte cronológico, este estudo abrange o período entre o século 

XVII e o início do século XX. Os primeiros engenhos de açúcar do Rio Grande do 

Norte foram implantados nas primeiras décadas do século XVII, no início do processo 

de colonização efetiva do território potiguar. Apesar de modesta, sua produção de 

açúcar se deu de forma praticamente ininterrupta. Mas, foi durante o século XIX que a 

economia açucareira norte-rio-grandense atingiu o seu auge. Os seus principais 
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remanescentes dos antigos engenhos datam dessa época, que compreende o período 

áureo e também o período de crise da sua produção de açúcar. Foi durante essa crise que 

a atividade açucareira passou por um processo de modernização, culminando na 

implantação das primeiras usinas do Rio Grande do Norte nas primeiras décadas do 

século XX, dando início ao processo de decadência dos engenhos banguês, que foram 

gradativamente sendo substituídos pelas usinas. 

O nosso universo de estudo apresenta algumas particularidades. Durante os 

séculos XVII e XVIII, a capitania do Rio Grande do Norte possuía um pequeno número 

de engenhos. Ao longo do século XVII, foram instalados apenas dois ou três e durante o 

século XVIII, mesmo com certo incremento da produção de açúcar e derivados em 

terras potiguares, a capitania possuía aproximadamente 41 engenhos, sendo a maioria de 

engenhocas que produziam rapadura, melaço e aguardente voltados para o mercado 

intracolonial. O Rio Grande do Norte só apresentou um número mais expressivo de 

engenhos a partir de meados do século XIX, quando a produção de açúcar da província 

se expandiu e passou a se voltar principalmente para o mercado de exportação. Já no 

início do século XX, com o advento das usinas e a crise do açúcar brasileiro no mercado 

mundial, teve início o processo de modernização e também de decadência dos banguês. 

Assim, esta pesquisa poderia se debruçar apenas sobre o século XIX. Entretanto, 

entendemos que, apesar do pequeno número de engenhos implantados no Rio Grande 

do Norte durante os séculos XVII e XVIII, foi fundamental estudarmos este período 

para podermos melhor compreender o processo histórico de formação e estruturação do 

território potiguar associado à cultura da cana-de-açúcar, pois a cultura canavieira que 

estava sendo desenvolvida nesse período inicial da colonização lançou as bases para a 

apropriação e a estruturação do litoral oriental do Rio Grande do Norte. Este mesmo 

argumento também é válido para o início do século XX, onde o estudo da modernização 

e decadência dos engenhos nos ajudou a compreender o “fechamento” do período de 

influência dos banguês na história do Rio Grande do Norte.  

Dessa forma, ao invés de aprofundarmos este estudo no período em que a 

produção de açúcar atingiu o seu auge e quando as relações entre economia açucareira e 

estruturação do território se tornaram mais intensas, ou seja, no século XIX, optamos 

por ampliar o recorte cronológico, proporcionando uma visão mais ampla e complexa 

desse processo histórico. Todavia, temos consciência das implicações dessa decisão. Se, 

por um lado, um recorte dilatado nos proporciona uma visão geral desse processo 
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histórico de desenvolvimento da economia do açúcar e de sua relação com a 

estruturação do território, por outro, não é possível para aprofundar questões 

importantes associadas a recortes temporais específicos. São duas opções de pesquisa 

igualmente válidas: uma visão abrangente, panorâmica, como a adotada aqui, ou uma 

visão pontual, aprofundada, mas que não dá conta de uma compreensão mais ampla do 

fenômeno. Assim, ao optarmos pela primeira alternativa, esta pesquisa acabou 

suscitando outras questões específicas, apontando para a necessidade de novos estudos 

sobre o tema. 

Os principais procedimentos metodológicos empregados neste trabalho foram as 

pesquisas bibliográfica, documental e de campo. As pesquisas bibliográfica e 

documental permitiram a delimitação da fundamentação teórico-conceitual desta tese, 

através das quais procuramos definir conceitos, como território e rede, bem como 

compreender a evolução da produção de açúcar no Brasil e no Rio Grande do Norte e os 

aspectos econômicos, políticos, sociais e culturais associados à economia açucareira. 

Após o desenvolvimento do referencial teórico-conceitual, teve início o levantamento, a 

organização e a análise de dados coletados sobre o litoral oriental norte-rio-grandense, a 

produção de açúcar e os antigos engenhos dessa região, a infraestrutura de transportes e 

os principais municípios litorâneos historicamente associados à cultura da cana, visando 

delimitar historicamente e caracterizar o território de influência dos engenhos de açúcar 

no Rio Grande do Norte nas três escalas de análise: regional, urbana e arquitetônica. 

Mais uma vez, no valemos das pesquisas bibliográfica e documental, complementadas 

por pesquisas de campo.  

Esta pesquisa se debruçou sobre fontes primárias e secundárias. Para o período 

colonial, as principais fontes primárias utilizadas foram os documentos da capitania do 

Rio Grande do Norte reunidos, digitalizados e disponibilizados pelo Projeto Resgate de 

Documentação Histórica Barão do Rio Branco
2
 e os registros holandeses durante o 

período de ocupação da capitania do Rio Grande. Para o período do Império e da 

República Velha empregamos amplamente as falas, relatórios e mensagens dos 

                                                             
2 Criado institucionalmente em 1995, por meio de protocolo assinado entre as autoridades portuguesas e 

brasileiras no âmbito da Comissão Bilateral Luso-Brasileira de Salvaguarda e Divulgação do Patrimônio 

Documental – COLUSO, o Projeto Resgate de Documentação Histórica Barão do Rio Branco, mais 

conhecido como Projeto Resgate, tem como objetivo principal disponibilizar documentos históricos 

relativos à história do Brasil existentes em arquivos de outros países, sobretudo Portugal e demais países 

europeus associados à história colonial brasileira. Essa documentação está disponível no site do Centro de 

Memória Digital da Universidade de Brasília: <http://www.cmd.unb.br/resgate_busca.php>.  
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presidentes de província e dos governadores do estado do Rio Grande do Norte 

disponíveis na internet
3
 e digitalizados para as pesquisas do professor do Departamento 

de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Rubenilson Brazão 

Teixeira. Neste ponto, fazemos uma ressalva sobre as dificuldades e os limites de se 

fazer pesquisa histórica no Rio Grande do Norte. Para os séculos XIX e o início do XX, 

as falas e mensagens dos presidentes da província e dos governadores do estado, ainda 

que oficiais, são uma rica fonte de dados. Nesse período, praticamente em todos os anos 

encontramos registros dos governantes sobre a realidade potiguar. O mesmo não 

acontece com os primeiros séculos da colonização. Apesar dos esforços do Projeto 

Resgate em reunir as fontes coloniais antes dispersas, o que tem facilitado bastante os 

trabalhos dos pesquisadores, poucas são aquelas existentes sobre o Rio Grande do Norte 

se comparadas com as de outros estados, como Pernambuco e Bahia. No século XVII, 

os registros holandeses suprem parte dessa lacuna, nos fornecendo dados raros sobre a 

nascente capitania do Rio Grande. Já no século XVIII há um verdadeiro hiato nos 

registros sobre o contexto potiguar. Assim, poucos são os estudos que tem se 

aprofundado sobre a realidade norte-rio-grandense durante o período colonial, pois as 

escassas fontes existentes impõem uma série de limites às pesquisas que abrangem esse 

recorte cronológico.  

O mesmo acontece com a cartografia antiga do Rio Grande do Norte, uma 

importante fonte de dados para os estudos territoriais, especialmente para a 

espacialização da configuração do seu território em tempos pretéritos. Raros são os 

mapas que retratam o território norte-rio-grandense. Encontramos alguns mapas gerais 

do Brasil onde é possível identificar a capitania do Rio Grande do Norte, como o de 

Luís Teixeira (1574) que retrata a divisão do Brasil em capitanias hereditárias, ainda 

que nestes os limites das capitanias sejam pouco definidos. Entretanto, raros são os 

levantamentos cartográficos específicos sobre o Rio Grande do Norte. Em pesquisa no 

Arquivo Histórico do Exército Brasileiro e nos arquivos da Biblioteca Nacional do 

Brasil e da Biblioteca Nacional de Portugal encontramos, além da cartografia 

supracitada, apenas quatro documentos. Destes, dois são referentes ao período colonial: 

o mapa do holandês Georg Marcgraf (1647) intitulado Praefecturae de Paraiba et Rio 

Grande, uma rica e rara fonte documental sobre o território da capitania do Rio Grande 

e o Mappa Topographico da Capitania do Rio Grande do Norte de Montenegro (1811), 

                                                             
3 http://www-apps.crl.edu/brazil/provincial/rio_grande_do_norte 
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um levantamento pouco preciso se comparado com o holandês, mas também importante 

diante da escassez de fontes, onde estão registrados os principais núcleos de 

povoamento, rios, barras e enseadas do território potiguar. Os outros dois foram 

produzidos durante o Império: a Carta topographica e administrativa das Províncias do 

Rio Grande do Norte e Parahiba do Visconde J. de Villiers de L'ile-Adam (1848) e o 

mapa da província do Rio Grande do Norte contido no Atlas do Imperio do Brazil 

(1868), nos quais estão registrados a divisão administrativa dessas províncias, seus 

principais núcleos urbanos e, no caso do mapa de 1848, também as mais importantes 

estradas da região, entre outros elementos. 

Diversas foram as fontes secundárias pesquisadas, com destaque para os 

trabalhos do geógrafo Manuel Correia de Andrade (1981; 2011) sobre a produção do 

espaço dos estados do Nordeste e do próprio Rio Grande do Norte, da historiadora Vera 

Lúcia Ferlini (1984; 2003) sobre a civilização do açúcar e dos arquitetos Geraldo 

Gomes (2006) e Esterzilda Berenstein de Azevedo (1990; 2009), que tratam da 

arquitetura dos antigos engenhos pernambucanos e baianos, respectivamente. 

Especificamente sobre o contexto do Rio Grande do Norte, merecem destaque os 

estudos do historiador Luís da Câmara Cascudo (1968; 1984) sobre a história do Rio 

Grande do Norte e dos seus municípios, as pesquisas do arquiteto Rubenilson Brazão 

Teixeira (2009) e da historiadora Fátima Martins Lopes (2003; 2005), que tratam dos 

primeiros núcleos de povoamento norte-rio-grandenses, e a dissertação de mestrado do 

historiador Wagner do Nascimento Rodrigues (2006) sobre as primeiras ferrovias do 

estado. Também destacamos o Inventário de Conhecimento dos Engenhos de Açúcar do 

Litoral Oriental do Rio Grande do Norte do IPHAN/RN (2013), principal fonte da 

análise da arquitetura do açúcar potiguar. 

Apesar da vasta literatura nacional, ainda são poucos os estudos que abordam a 

produção de açúcar e os antigos engenhos potiguares. Livros sobre a história do Rio 

Grande do Norte de autores como Augusto Tavares de Lyra (1982) e Câmara Cascudo 

(1984) abordam direta ou indiretamente a história da produção de açúcar norte-rio-

grandense, porém de forma superficial. Mesmo os estudos voltados para a história 

econômica ou para a produção do espaço potiguar, como Evolução Econômica do Rio 

Grande do Norte (Século XVI ao XXI), de Paulo Pereira dos Santos (2010), e A 

Produção do Espaço Norte-Rio-Grandense, de Manuel Correia de Andrade (1981), 

javascript:LinkBuscaAutor(parent.hiddenFrame.modo_busca,21236,'Villiers_de_L/'Ile-Adam,_J._de,_Visconde',1);
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tratam do tema da economia açucareira no Rio Grande do Norte, porém ainda de forma 

limitada. 

Além desses, identificamos estudos pontuais sobre os engenhos de açúcar do Rio 

Grande do Norte, com destaque para os artigos de Jeanne Nesi sobre a história e a 

arquitetura de alguns exemplares remanescentes dos antigos engenhos norte-rio-

grandenses, o livro de Olavo de Medeiros Filho, intitulado O Engenho Cunhaú à Luz de 

um Inventário (1993), e algumas dissertações de mestrado sobre a atividade açucareira 

no vale do Ceará-Mirim, como, por exemplo, A Produção do Espaço Rural no 

Município de Ceará-Mirim (2004), da geógrafa Maria Eliane Montenegro e Patrimônio, 

Memória e Espaço: a Construção da Paisagem Açucareira no Vale do Ceará-Mirim 

(2010), do historiador Daniel Bertrand.  

São desconhecidos trabalhos que estudem a relação entre a produção e os 

engenhos de açúcar e a formação/estruturação do território potiguar. Até mesmo do 

ponto de vista do estudo/descrição dos engenhos, esses trabalhos ainda são poucos e, às 

vezes, superficiais.  As pesquisas desenvolvidas até hoje sobre a produção de açúcar 

tratam desse tema de forma secundária e pouco aprofundada. E os estudos existentes 

sobre os antigos engenhos do Rio Grande do Norte abordam apenas exemplares 

isolados ou um conjunto de engenhos referentes a um único município. Mesmo o 

Inventário do IPHAN/RN, que representa um avanço significativo para o tema ao traçar 

um panorama histórico da economia do açúcar no Rio Grande do Norte e levantar dados 

históricos e arquitetônicos dos engenhos inventariados nos vários municípios da região 

(um importante registro desse patrimônio potiguar em risco de desaparecimento), pouco 

avança no sentido de uma leitura da formação histórica do território norte-rio-grandense 

a partir da cultura açucareira. Dessa forma, o estudo do papel da produção e dos 

engenhos de açúcar na formação e estruturação do território do litoral oriental potiguar 

confere um aspecto de originalidade a esta pesquisa, proporcionando um conhecimento 

amplo e complexo sobre a produção de açúcar e os antigos engenhos do Rio Grande do 

Norte, bem como sobre a própria apropriação e estruturação do seu litoral oriental. 

As pesquisas bibliográfica e documental foram complementadas com pesquisas 

de campo, nas quais visitamos alguns dos mais significativos remanescentes dos antigos 

engenhos e os principais municípios do litoral oriental norte-rio-grandense associados 

ao cultivo da cana-de-açúcar. Através desse trabalho pudemos observar de perto a 
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arquitetura do açúcar, os municípios e a própria região canavieira potiguar, 

complementando e ilustrando os dados levantados através de registros fotográficos e 

outras técnicas, o que proporcionou um contato direto com o nosso universo de estudo e 

possibilitou um maior reconhecimento do mesmo. Também foi através da pesquisa de 

campo que tivemos a oportunidade de conversar com pessoas da região, desde 

proprietários e trabalhadores dos antigos engenhos, até moradores dos municípios 

litorâneos e pesquisadores e/ou curiosos sobre o tema. Através dessas conversas 

pudemos conhecer um pouco mais as pessoas que dão vida a essa região, bem como 

suas impressões pessoais sobre a atual realidade canavieira potiguar.  

Outro procedimento metodológico importante foi a produção de mapas 

retrospectivos sobre o território do açúcar no Rio Grande do Norte.  Utilizamos um 

software de SIG – Sistemas de Informação Geográfica – tanto para a digitalização e 

vetorização dos mapas antigos, facilitando a sua leitura, como na elaboração de novos 

mapas. Nestes, os principais elementos identificados foram os engenhos, as sedes 

municipais, os portos, os rios, as baías e enseadas, as estradas e as primeiras ferrovias da 

região. Esses mapas nos ajudaram a espacializar em tempos pretéritos a rede de 

produção, transporte e comercialização do açúcar e a configuração do território 

associado a essa atividade econômica. Mais uma vez, a escassez de fontes primárias foi 

um obstáculo. Para as sedes municipais, os rios, as baías e enseadas e as estradas de 

ferro, pudemos nos valer dos precisos levantamentos georreferenciados disponibilizados 

por órgãos como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – e a Agência 

Nacional de Água – ANA. O mesmo não aconteceu com os portos, os engenhos e, 

principalmente, com as antigas estradas da região. Os portos em atividade, como o de 

Natal, foram facilmente identificados. Entre os que foram desativados, conseguimos 

identificar os de Guarapes e Macaíba, mas não encontramos registros documentais e 

materiais significativos que permitissem a localização do porto de Canguaretama. Para o 

mapeamento dos antigos engenhos, utilizamos o levantamento contido no Inventário do 

IPHAN/RN. Entretanto, os dados levantados não nos permitem um mapeamento preciso 

dos engenhos por períodos históricos, pois a maioria das datas indicadas no Inventário 

para a construção destes é estimada. Mas, o maior desafio na elaboração dos mapas 

retrospectivos foi a identificação das antigas estradas da região, pois raras e pouco 

precisas são as fontes que nos possibilitam a sua espacialização. Por isso, advertimos 

que a representação dos caminhos nos mapas contidos neste trabalho não é precisa, mas 
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sim traçados aproximados que nos ajudam a entender a evolução da rede de estradas da 

região do litoral oriental potiguar. 

Dentro do referencial teórico-conceitual, dois conceitos-chave nortearam este 

estudo, servindo como lente de análise do tema abordado: território e rede. Enquanto 

ciência, a arquitetura tem como objeto privilegiado de análise o espaço construído pelo 

homem em suas diversas escalas, desde as mais elementares, como o edifício (ou o 

mobiliário para alguns estudiosos), até às mais amplas, como as cidades, as regiões etc. 

Ao longo do tempo o espaço natural foi sendo apropriado e transformado pelas 

diferentes sociedades, em uma cumulativa antropomorfização do espaço terrestre, 

processo este denominado por Moraes (2005) de valorização do espaço
4
. Este autor 

chama a atenção para o aspecto social do processo de valorização do espaço, produzido 

e regulamentado conforme necessidades e interesses de uma determinada sociedade (ou 

grupo social), bem como para o seu caráter mediador, onde o espaço passa a interagir 

com a sociedade que lhe deu forma e ser uma das condicionantes do seu 

desenvolvimento.  

Para Moraes (2005, p. 41): 

Toda sociedade para se reproduzir cria formas, mais ou menos 
duráveis, na superfície terrestre, daí sua condição de processo 

universal. Formas que obedecem a um dado ordenamento 

sociopolítico do grupo que as constrói, que correspondem 
funcionalmente a uma sociabilidade vigente a qual regula também o 

uso do espaço e dos recursos nele contidos, definindo os seus modos 

próprios de apropriação da natureza. Daí o caráter pleno e exclusivo 
de processo social, comandado pelas ações e decisões emanadas dos 

movimentos da sociedade. Tais formas – que expressam uma 

quantidade de valor (trabalho morto) incorporado ao solo – 
substantivam na paisagem (congelam, em certo sentido) relações 

sociais específicas. A vivência social do espaço cria rugosidades que 

duram mais que estímulos e objetivos que lhes deram origem. Tal 

característica fundamenta a condição de processo mediador que 
retroage na interação com outros processos.  Tem-se, assim, um 

espaço produzido herdado (formas pretéritas, estoques de valor 

concentrados pontualmente na superfície da Terra) que 
sobredetermina continuamente o uso dos lugares [...].  

                                                             
4 Outros autores denominam esse processo de produção do espaço, sobre o qual existe uma vasta 

literatura. Sobre esse conceito, ver A produção capitalista do espaço de David Harvey (2005), A 

produção do espaço de Henri LEFEBVRE (2006) e A (re)produção do espaço urbano de Ana Fani 

Alessandri Carlos (1994). 
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A valorização do espaço pode ser entendida como um processo histórico de 

formação de um território. Segundo Saquet (2007), o território
5
 diz respeito não apenas 

ao espaço físico, subordinado a uma estrutura político-administrativa. É produto e 

condicionante de relações sociais, políticas, econômicas e culturais, organizadas 

espacialmente; resultado e condição de um processo histórico de humanização do 

ambiente natural. Moraes (2005) adverte que enquanto categoria de análise, o espaço 

aponta para um horizonte teórico mais amplo e genérico de investigação. Já o território, 

e o seu processo de formação, se configura como um objeto de investigação mais 

empírico. Assim, ao tratarmos da formação de um determinado território, conseguimos 

um recorte específico no processo histórico mais amplo de apropriação/valorização do 

espaço, nos permitindo privilegiar certos atores sociais que deram forma a uma 

determinada organização territorial.    

Neste estudo, nos interessa investigar uma fração específica do território 

potiguar, aquela associada à economia do açúcar no Rio Grande do Norte, em três 

dimensões de análise: a regional, buscando compreender a relação entre a 

produção/engenho de açúcar, o território associado ao cultivo da cana e a infraestrutura 

de escoamento da produção, tais como caminhos, estradas, portos e ferrovias existentes 

na região; a urbana, procurando estabelecer a relação entre produção/engenho de açúcar 

e a formação e/ou o fortalecimento dos núcleos urbanos do litoral oriental; e a 

arquitetônica, buscando descrever em termos arquitetônicos as edificações típicas (casa 

grande, capela e fábrica) do elemento básico do nosso estudo, o engenho, bem como 

identificar algumas características gerais da arquitetura do açúcar potiguar. Na análise 

dessa terceira e última dimensão nos limitamos a descrever o núcleo da rede do açúcar, 

isto é, o engenho, tendo em vista que sua relação com o território já foi abordada nas 

dimensões anteriores. Nesse sentido, ao estudarmos as características do território 

associado à produção de açúcar e aos engenhos no Rio Grande do Norte em suas 

diferentes escalas, procuramos compreender as relações sociais, políticas, econômicas e 

culturais que deram forma a esse território e, ao mesmo tempo, foram condicionadas por 

ele, em um processo histórico e dialético de permanências e transformações, bem como 

os arranjos espaciais resultantes dessa trama de relações. 

Para uma análise relacional dessas três dimensões territoriais, também 

utilizamos o conceito de rede. Nas últimas décadas a ideia de rede vem sendo 

                                                             
5 Para uma análise mais aprofundada sobre o conceito de território, ver Moraes (2005) e Saquet (2007). 
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amplamente empregada nos diversos campos do saber, tanto nas ciências exatas como 

nas humanas, associada aos mais variados adjetivos de ordem técnica, social, 

econômica, política, urbana, entre outros. Originalmente, a palavra rede era utilizada 

para designar um conjunto de fios entrelaçados, uma espécie de tecido. Com o passar do 

tempo, este conceito foi sendo ampliado e passou a ser também associado à natureza e 

aos organismos enquanto organizadores de fluxos e/ou tecidos. O conceito moderno de 

rede começou a ser forjado no início do século XIX através das ideias de Saint-Simon, 

filósofo e economista francês fortemente influenciado pelo ideário iluminista e que 

defendia a criação de um Estado organizado racionalmente por cientistas e industriais. 

Saint-Simon fazia a analogia do território a um organismo sobre o qual seriam traçadas 

redes que assegurariam a circulação dos fluxos, contribuindo para o seu funcionamento 

e para a melhoria das condições de vida da população. Para ele, as melhorias sociais 

estariam diretamente associadas à construção/ampliação de uma eficiente rede de 

comunicação, que seria como artérias no corpo do Estado, através da qual as barreiras 

físicas seriam transpostas, integrando o território e permitindo os fluxos de pessoas, 

mercadorias, capitais, etc. Com o desenvolvimento tecnológico, principalmente com o 

advento do computador e da internet, o conceito de rede foi ressignificado e passou a 

ser cada vez mais associado não só a ideia de redes de comunicação, mas também aos 

mais diversos aspectos da vida humana, em meio ao contexto de um mundo globalizado 

e conectado em tempo real, onde a própria sociedade poderia ser pensada como uma 

rede, como defende Castells em A sociedade em rede (2005)
6
.       

  Nesta pesquisa, empregamos o conceito de rede utilizado por Dias (2012). Para 

esta autora todo tipo de fluxo, seja ele de mercadorias, de pessoas, de informações ou de 

capitais, pressupõe a existência de uma rede, que tem a conexão como a sua principal 

propriedade. As redes são formadas por fluxos, que circulam entre elementos fixos 

através de suas articulações
7
. Utilizamos este conceito como um suporte analítico e 

metodológico que nos permitiu desenvolver uma análise relacional entre a atividade 

açucareira e o território, evidenciando a dinâmica dessa atividade e a sua relação com a 

organização do território nas escalas regional, urbana e arquitetônica
8
. 

                                                             
6 DIAS, 2007. 
7 DIAS, 2012. 
8 Para uma discussão mais aprofundada sobre o conceito de rede, ver Dias (2007 e 2012). 
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Fazendo uma analogia entre a ideia de rede e a atividade açucareira, podemos 

falar em uma rede de produção, transporte e comercialização do açúcar do litoral 

oriental do Rio Grande do Norte, que se formou ao longo do tempo nessa região. Nesta 

rede, os pontos fixos são engenhos, os portos/praças comerciais e os núcleos urbanos, 

onde cada um desses elementos desempenha uma função de produção, 

distribuição/comercialização e consumo
9
, respectivamente, os fluxos são de mercadorias 

(açúcar e derivados, como rapadura, melaço e aguardente), mas também de pessoas 

(mão de obra), de capitais, de comandos/ordens e de informações, e as articulações são 

representadas pelas vias de transporte e comunicação, como rios, caminhos, estradas e 

ferrovias. Esses elementos deram forma a uma “rede do açúcar”, onde fluxos, fixos e 

articulações estabeleceram uma relação de interdependência e de retroalimentação. 

Os núcleos urbanos são elementos fixos da rede do açúcar, mas também da 

própria rede urbana. Apesar não ser o foco da nossa análise, pela sua relação íntima com 

a rede açucareira, tecemos algumas breves considerações sobre o conceito de rede 

urbana. A existência de uma aglomeração urbana ou ainda de um conjunto delas não 

pressupõe a existência de uma rede. Como adverte Dias (2012), a rede só se concretiza 

mediante a conexão, ou seja, é com a circulação de fluxos entre fixos – neste caso, os 

núcleos urbanos – que estes se conectam, se integram e assumem a forma de uma rede, 

dinamizada pelos fluxos materiais e imateriais entre os seus núcleos. As conexões entre 

estes estão diretamente associais às funções que eles desempenham na rede urbana. 

Assim, toda e qualquer alteração ou transformação na função urbana desempenhada por 

um determinado núcleo repercute diretamente na dinâmica e na configuração da rede ao 

qual o mesmo faz parte.  

Diante no nosso recorte cronológico, fazemos algumas observações sobre a 

aplicação do conceito de urbano e de rede urbana em tempos pretéritos. Para tal, nos 

valemos do clássico estudo realizado por Reis Filho (1968), no qual o autor estabelece 

as seguintes condições básicas para a existência de um centro urbano:  

[...] densidade demográfica específica; profissões urbanas como comércio e 

manufaturas, com suficiente diversificação; uma economia urbana 

permanente, com relações especiais com o meio rural; uma fôrça militar 

                                                             
9
 Essas categorias não são estanques. Em geral, os principais núcleos urbanos contavam com uma área 

comercial e portuária, que atendia o comércio local de mercadorias e também a exportação de produtos 

através dos portos, funcionando ao mesmo tempo como centros de distribuição, de comercialização e de 

consumo de mercadorias. 
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(eventualmente a fortaleza); uma relativa independência político-

administrativa e finalmente, a existência de uma camada urbana com 

produção, consumo e direitos próprios. (REIS FILHO, 1968, p. 20). 

Segundo o autor, a urbanização entendida enquanto um processo social 

pressupõe a existência de uma divisão social do trabalho permanente, onde “uma 

parcela ponderável da população deixa de se dedicar à produção de alimentos e passa a 

depender, para a sua subsistência, dos produtos do trabalho da outra parcela, aos quais 

tem acesso por meio de troca ou por apropriação direta” (REIS FILHO, 1968, p. 21). 

Nesse sentido, o processo de urbanização implica no aparecimento de população e de 

mercado urbanos. Entretanto, os núcleos urbanos podem apresentar graus de 

urbanização variados. Quanto maior a população urbana em relação à total e quanto 

maior a transferência da produção agrícola para o meio urbano em relação à total, maior 

o grau de urbanização desse núcleo
10

.  

Essas considerações são valiosas para tentarmos explicar a fundação e o 

desenvolvimento de centros urbanos no contexto do Brasil colônia, no qual podemos 

observar, por exemplo, a existência de núcleos populacionais fundados com o status de 

cidade, mas que não atendiam a todas as condições básicas que definem um centro 

urbano e/ou que possuíam um baixo índice de urbanização, como foi o caso de Natal. 

Essa aparente contradição pode ser superada se analisarmos não apenas o núcleo urbano 

em si, mas a rede no qual o mesmo está inserido. Essas redes urbanas podem assumir 

uma escala local, regional, nacional e até mesmo internacional. Assim como a rede, os 

elementos que condicionam a existência de um fato urbano podem se apresentar não em 

escala local, mas em qualquer nível organizatório. Nessa perspectiva, o processo de 

urbanização pode ser lido em dois níveis: o do núcleo e o da rede urbana
11

. Assim: 

O processo de urbanização, em escala nacional, corresponde não ao centro 

urbano, mas a um nível organizatório mais complexo, que é a rêde urbana. 

Dêsse modo, são enfrentadas tôdas as formas de aglomeração urbana em um 

país, como um conjunto, ao nível do processo. Normalmente a urbanização, 

[...], adquire rapidamente um sentido regional e nacional. No mundo 

moderno, no qual se inserem o descobrimento e a colonização do Brasil, as 

relações da economia urbana e o processo de urbanização ultrapassam as 
fronteiras das nações para assumir um caráter internacional. (REIS FILHO, 

1968, p. 21). 

Neste ponto, é importante fazermos algumas ressalvas sobre a ideia de rede. 

Santos (2012) adverte para a sincronia deste conceito, que, assim como o território, 

                                                             
10 REIS FILHO, 1968. 
11 REIS FILHO, 1968. 
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engloba tanto o seu aspecto material quanto o social, ou seja, a rede é um dado 

formal/material, mas também é “social e política, pelas pessoas, mensagens, valores que 

a frequentam. Sem isso, e a despeito da materialidade com que se impõe aos nossos 

sentidos, a rede é, na verdade, uma mera abstração” (SANTOS, 2012, p. 262). Outro 

argumento defendido por Santos é a diacronia desse conceito. Para o autor, grosso 

modo, é possível identificarmos três períodos na produção das redes: o pré-mecânico, o 

mecânico intermediário e a fase atual.  O primeiro período, o mais longo dos três, é 

caracterizado por uma certa espontaneidade das redes, onde o engenho humano era 

limitado e fortemente condicionado à natureza. Em geral as sociedades tinham suas 

necessidades satisfeitas localmente. As trocas eram poucas e o consumo limitado, assim 

como essas redes primitivas. O segundo período está associado ao advento da 

modernidade, onde o desenvolvimento tecnológico faz com que as redes sejam criadas 

de forma cada vez mais deliberada. O consumo se amplia, mas de forma moderada. O 

progresso técnico tem utilização limitada e, apesar da emergência de um mercado 

mundial, este é um comércio fechado, uma soma de mercados coloniais. As redes se 

ampliam, mas o seu funcionamento ainda é limitado. Muitas fronteiram, tais como a 

físicas, mas também as econômicas e políticas, se impõem. O terceiro período coincide 

com o alvorecer da pós-modernidade e a expansão global e generalizada das redes. Com 

o desenvolvimento tecnológico, principalmente das telecomunicações e da informática, 

a constituição das redes assume um caráter ainda mais deliberado e passa a atender aos 

mais diversos fins. O consumo e o comércio se intensificam e se consolidam em escala 

global. O desenvolvimento de redes globais (de transportes, de comunicação, bancárias, 

entre outras) permitiu a comunicação permanente, precisa e rápida entre as diversas 

partes do globo, conectando o mundo e transpondo as barreiras físicas, econômicas e 

políticas.    

 Dessa forma, ao falarmos de uma rede do açúcar (ou mesmo de uma rede 

urbana) no litoral oriental potiguar temos que atentar não só para a sua materialidade, os 

arranjos espaciais que lhe dão forma, mas também para o seu aspecto social, os atores 

que a definem, a regulam e a operam, em última instância, que dão sentido à rede. Além 

disso, é preciso ter em mente que estas redes foram (trans)formadas ao longo do tempo, 

por isso é necessário tentar estabelecer periodizações para as mesmas, levando em 

consideração a sua dinâmica e a sua configuração. Como veremos ao longo deste 

trabalho, segundo a classificação de Santos, este estudo abrange principalmente os 
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períodos pré-mecânico e o mecânico intermediário das redes em questão. Entretanto, 

alertamos que ao longo deste trabalho procuramos atentar para as relações políticas, 

econômicas e sociais que deram forma à rede do açúcar, mas, diante dos limites desta 

pesquisa, não nos ocupamos de aprofundar o estudo dos atores envolvidos nas referidas 

redes, tema que pode e deve ser tratado por trabalhos futuros. 

Para tentar dar conta das questões levantadas, este trabalho foi estruturado em 

quatro capítulos, que refletem as dimensões de análise do território. 

O primeiro capítulo serve de introdução e pano de fundo para a discussão dos 

capítulos seguintes. Não trata diretamente do objeto da pesquisa, mas é fundamental 

para a compreensão deste. Traça um panorama geral da economia do açúcar no Brasil e 

no Rio Grande do Norte em perspectiva histórica, abordando os altos e baixos da 

economia açucareira ao longo dos séculos. Discorre sobre aspectos amplos, estruturais, 

de natureza social, econômica e política, numa abordagem introdutória, sem tentar 

relacionar a produção açucareira com questões físico-territoriais, especialmente no Rio 

Grande do Norte, assunto que é objeto dos capítulos seguintes.   

No segundo capítulo tem início a discussão sobre o papel da economia 

açucareira e dos engenhos na formação e estruturação do litoral oriental do Rio Grande 

do Norte, tendo como foco a dimensão regional do território. Descreve brevemente as 

principais características ambientais do litoral oriental que condicionaram a sua 

apropriação e o desenvolvimento da cultura canavieira. Depois, são abordados temas 

como a importância do açúcar para a conquista efetiva da capitania e para a 

configuração do próprio Rio Grande do Norte no período colonial, o desenvolvimento 

da cultura da cana-de-açúcar na província ao longo do século XIX e sua relação com os 

investimentos em infraestrutura na região do litoral oriental potiguar e as relações entre 

a modernização dessa infraestrutura (especialmente de transportes), a economia do 

açúcar e a configuração desse território no início do século XX.  

O terceiro capítulo trata da dimensão urbana do território, procurando 

estabelecer a relação entre produção/engenho de açúcar e a formação e/ou o 

fortalecimento dos núcleos urbanos do litoral oriental. Para tal, são discutidos temas 

como o uso da mão de obra das vilas nos engenhos da região e a relação fundiária e 

administrativa entre engenhos e os primeiros núcleos urbanos litorâneos da capitania do 
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Rio Grande do Norte. Também são abordadas as repercussões do incremento da 

economia açucareira no século XIX na rede urbana do litoral oriental norte-rio-

grandense e o papel cada vez maior dessa economia na formação desses núcleos 

urbanos, bem como a crise e a modernização da atividade açucareira no início do século 

XX e suas implicações na reconfiguração da rede urbana dessa região. Apesar de breves 

considerações sobre o tema, este capítulo não aprofunda a discussão sobre a relação 

entre a economia do açúcar e as transformações no espaço intraurbano dos municípios 

da região. Este é um tema relevante, mas o seu desenvolvimento foge aos limites 

impostos a esse estudo.  

 A dimensão arquitetônica é o tema do quarto e último capítulo, no qual 

investigamos o elemento central da nossa análise, os antigos engenhos do litoral oriental 

potiguar. Sua relação com a estruturação do litoral oriental é tratada nos capítulos 

anteriores. Por isto, este se limita a descrever a arquitetura dos engenhos, abordando 

temas como a localização e a implantação desses conjuntos rurais e descrevendo as 

principais características arquitetônicas do conjunto de edificações que compõem esses 

complexos açucareiros (casa grande, capela e fábrica), tratando de aspectos como 

localização, data estimada da construção, estado de preservação e conservação, proteção 

existente, gabarito e planta-baixa, cobertura, vãos e esquadrias, materiais e técnicas 

construtivas, mobiliário, utensílios e equipamentos empregados nessas estruturas 

remanescentes dos antigos engenhos. Também tentamos identificar algumas 

características gerais da arquitetura do açúcar potiguar.  

 Ao final de cada capítulo fazemos uma espécie de fechamento, retomando 

resumidamente as principais questões levantadas nos mesmos e tecendo algumas 

considerações finais sobre as questões suscitadas no capítulo em questão. 

Por fim, procuramos relacionar as três dimensões de análise do território do 

açúcar nas considerações finais do trabalho, buscando responder à questão de pesquisa 

sobre o papel da produção/engenhos de açúcar no processo de formação e estruturação 

do litoral oriental do Rio Grande do Norte, empregando o conceito de rede como 

elemento de ligação das dimensões regional, urbana e arquitetônica desse território.  
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1 A economia açucareira no Brasil 
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Como introdução e pano de fundo para o tema central desta pesquisa, traçamos 

inicialmente um breve panorama histórico da economia do açúcar no Brasil e no Rio 

Grande do Norte, com destaque para os aspectos mais amplos de natureza econômica, 

política e social relacionados à produção açucareira.  

 

1.1 O CULTIVO DA CANA E O POVOAMENTO DO NORDESTE BRASILEIRO 

As primeiras naus portuguesas atracaram no litoral da região atualmente 

conhecida como Nordeste
12

 do Brasil desde o início do século XVI. Foi nessa estreita 

faixa litorânea que os primeiros colonizadores buscaram abrigo, penetrando os estuários 

dos rios por um ou dois quilômetros, onde exploraram o pau-brasil (também conhecido 

como pau tinta), largamente comercializado na Europa. 

Entretanto, durante as primeiras décadas após a chegada dos portugueses ao 

Brasil, não existiu uma ação sistemática de ocupação, fixação e colonização do 

território. Apesar do desinteresse na ocupação efetiva da colônia pela coroa portuguesa, 

mais voltada para o comércio com as Índias, outras nações europeias estavam dispostas 

a dominar o território brasileiro. Ingleses, holandeses e franceses frequentavam o litoral 

do Brasil, desenvolvendo intenso escambo com os índios, trocando bugigangas por pau-

brasil. 

Diante dessa presença incômoda para os portugueses, manter o domínio sobre as 

terras conquistadas passou a ser uma preocupação política de Portugal. Entretanto, essa 

era uma empreitada difícil e economicamente pouco atrativa. Os portugueses não 

encontraram nessas terras uma sociedade desenvolvida e organizada com um sistema de 

produção de mercadorias com a qual pudessem estabelecer relações comerciais, como 

as civilizações do Oriente, ou ainda os metais preciosos, que permitiram aos 

                                                             
12 O conceito de Nordeste enquanto região foi oficialmente instituído em 1942 pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE – que criou uma divisão regional única para a divulgação das estatísticas 

nacionais, passando a dividir o território brasileiro em cinco regiões: Norte, Nordeste, Sul, Leste e 

Centro-Oeste. Em 1970, a divisão regional do Brasil em Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste foi 

promulgada por esse órgão, vigorando até os dias de hoje (IBGE, 2015). Em documentos anteriores a esse 

período, é comum encontramos referências a duas partes do território brasileiro: norte e sul. Apesar de 

anacrônico, optamos por utilizarmos prioritariamente o termo Nordeste, pois entendemos que ele define 

com mais precisão a região geográfica a que estamos nos referindo. Para uma discussão mais complexa 
sobre a criação do Nordeste não só enquanto região geográfica, mas também no discurso e no imaginário 

da população, ver ALBUQUERQUE JÚNIOR (2006).  
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castelhanos, já no início da chegada à costa sul-americana no oceano Pacífico, conseguir 

grandes lucros com a exploração de riquezas minerais
13

.  

Mas, era preciso ocupar e explorar economicamente as terras brasileiras. 

Portugal precisava encontrar outra forma de ocupação econômica da colônia diferente 

da simples extração de riquezas. Era preciso organizar uma exploração agrícola 

rentável, que atraísse os investidores metropolitanos e gerasse recursos para a 

manutenção e a defesa das terras da América portuguesa. A grande distância entre 

Brasil e Portugal era mais um obstáculo, pois apenas a produção de mercadorias muito 

rentáveis poderia arcar com os altos custos dos fretes marítimos
14

. 

O açúcar foi a solução encontrada por Portugal para a ocupação econômica do 

Brasil. No século XVI, ele era considerado uma especiaria, alcançando altos preços no 

mercado europeu em expansão, e os portugueses dominavam a produção de açúcar 

desde o século XV devido a sua experiência com as lavouras de cana nas ilhas do 

Atlântico, principalmente na Ilha da Madeira. A coroa portuguesa também dispunha de 

contatos comerciais que permitiam a colocação dessa mercadoria no mercado europeu e 

a relação de Portugal com os banqueiros genoveses e flamengos garantia o crédito 

necessário para os investimentos básicos na lavoura de cana-de-açúcar e na instalação 

dos engenhos. Além disso, o Brasil possuía terras em abundância, permitindo uma 

produção de açúcar em larga escala. Dessa forma,  

A lavoura canavieira, como opção para a ocupação do Brasil, 

inaugurava nova forma de colonização. A ocupação dos territórios 
conquistados limitara-se, até então, à comercialização de produtos 

encontrados nas terras descobertas. Portugal transformava a empresa 

colonial em sistema produtivo, onde técnicas e recursos 
metropolitanos criavam fluxo constante de produtos destinados ao 

comércio europeu. (FERLINI, 1984, p.17). 

Nesse contexto, o açúcar foi o verdadeiro sentido da colonização portuguesa do 

Brasil. Foi apenas com o cultivo da cana e a produção do açúcar, que Portugal passou a 

ocupar de forma permanente e sistematizada o território brasileiro, deslocando a base da 

colonização da pura extração de riquezas naturais para a criação local de riquezas. 

                                                             
13 FERLINI, 1984. 
14 FERLINI, 2003. 
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Assim, desde os primórdios da colonização, engenhos e canaviais marcaram a paisagem 

do litoral brasileiro
15

.  

Em 1532, Martim Afonso de Souza construiu o primeiro engenho de açúcar no 

Brasil na capitania de São Vicente, na porção sul da colônia. E pouco após a instalação 

dos primeiros engenhos, uma conjuntura favorável fez com que a produção de açúcar 

brasileiro se destacasse no cenário internacional.  

Entretanto, o centro da produção de açúcar no Brasil não seriam as capitanias 

localizadas na parte sul da colônia
16

, mas sim as do norte, mais especificamente aquelas 

do território brasileiro hoje definido como Nordeste. Essa região possui condições 

ambientais favoráveis ao cultivo da cana-de-açúcar, bem como uma menor distância em 

relação à Europa, facilitando o escoamento da produção.  

 Em 1535, Duarte Coelho tomou posse da então extensa capitania de 

Pernambuco, dando início à ocupação do seu território. Entre as suas atribuições, cabia 

a este donatário doar terras em sesmarias e escravizar índios a fim de usá-los no 

trabalho e nas guerras de conquista do território. Duarte Coelho travou batalhas contra o 

gentio, conquistando suas terras, fundou duas vilas – Igarassu e Olinda – e implantou 

engenhos, sendo proprietário de um deles. O clima quente e úmido e o solo argiloso de 

massapé forneciam as condições ideais para o cultivo da cana, que foi gradativamente 

ocupando as terras férteis e úmidas das várzeas dos rios pernambucanos
17

.  

 Ao longo do século XVI, a linha de fronteira foi sendo estendida através de 

combates com os índios da região, onde se destacou a figura de Jerônimo de 

Albuquerque, que liderou uma série de expedições de conquista. Inicialmente, a 

expansão da linha de fronteira se deu ao sul de Pernambuco e posteriormente ao norte, 

                                                             
15

 FERLINI, 2003. 
16 Apesar das capitanias da porção norte do Brasil – mais especificamente aquelas localizadas na atual 

região Nordeste – terem sido durante muito tempo a principal região açucareira brasileira, o açúcar 

também foi produzido nas capitanias da porção sul – mais especificamente aquelas que deram origem a 

região atualmente denominada de Sudeste – desde o início da colonização, com a instalação de engenhos 

na então capitania de São Vicente ainda na primeira metade do século XVI. Mas, será a partir do século 

XVIII que a produção açucareira nessa região passará por um incremento considerável, especialmente em 

Campos dos Goitacases, na capitania do Rio de Janeiro, e em Campinas, na capitania de São Paulo. 
Entretanto, já no século XIX, o açúcar dessa região passará a sofrer forte concorrência do café, que se 

tornará o principal produto de exportação do Brasil ainda no final do século. Outras capitanias ao longo 

da costa brasileira também produziam açúcar, mas em menor escala, tais como Pará, Santa Catarina e 

Espírito Santo. Nesse contexto, lavouras de cana e engenhos de açúcar foram implantados ao longo de 

praticamente todo o litoral brasileiro (PRADO JR., 2011).   
17 ANDRADE, 2011. 
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capturando novos braços para o trabalho nos canaviais e nos engenhos e ampliando 

consideravelmente a área de cultivo de cana-de-açúcar
18

.  

 Boa parte das novas terras conquistadas foi doada aos familiares do donatário e 

àqueles que participavam das guerras de conquista. Essas primeiras terras doadas em 

sesmarias ocupavam grandes extensões em áreas consideradas propícias ao cultivo da 

cana, cortadas por rios que davam a umidade necessária ao solo e localizadas nas 

proximidades de trechos navegáveis de rios que desembocavam no oceano Atlântico, 

facilitando o transporte da produção de açúcar para Olinda e daí para Portugal.  

 De posse dessas terras, era necessário realizar benfeitorias: derrubar a mata, 

instalar os engenhos, as casas grandes, as senzalas, as capelas, plantar os canaviais e as 

lavouras de mantimentos, entre outros. Para isso, eram necessários cada vez mais braços 

para o trabalho. Assim, a expansão territorial foi motivada não só pela conquista de 

novas terras para a ampliação da lavoura de cana, mas também pela captura de índios 

que seriam utilizados como mão de obra nos antigos engenhos coloniais. Foi nesse 

contexto que se deu a conquista das capitanias ao norte de Pernambuco, onde em um 

curto período de 36 anos (1580-1616), as tropas lusoespanholas
19

, partindo de Olinda, 

conquistaram a Paraíba, o Rio Grande
20

, o Ceará e o Maranhão
21

.  

Onde os colonizadores encontraram condições favoráveis, foram implantados 

canaviais, dando origem aos vales açucareiros do rio Paraíba do Norte, na Paraíba, e do 

rio Cunhaú, no Rio Grande, expandindo a área de cultivo de cana-de-açúcar ao longo de 

praticamente todo o litoral oriental da atual região Nordeste brasileira. Onde não 

existiam condições climáticas e de solo propícias ao cultivo da cana, como nos 

tabuleiros litorâneos, que se estendem do norte de Olinda até o Rio Grande, ou na 

                                                             
18 ANDRADE, 2011. 
19 Nesse período, vivia-se a chamada União Ibérica. Devido a problemas de sucessão do trono, Portugal 

passou para o domínio espanhol em 1580, dando início ao período conhecido como União das Coroas 

Ibéricas ou apenas União Ibérica. Apenas em 1640, a coroa portuguesa foi restaurada (MONTEIRO, 

2007). 
20 Até meados do século XVIII, o atual estado do Rio Grande do Norte era chamado oficialmente de 

capitania do Rio Grande. Com o Tratado de Madrid, de 1750, passou a ser denominado de capitania do 
Rio Grande do Norte para se diferenciar da capitania do Rio Grande do Sul, ainda que encontremos essa 

denominação em documentos que datam de períodos anteriores ao referido tratado (TEIXEIRA, 2003). 

Entre 1822 e 1889, passou a ser província e a partir de 1889 até os dias atuais passou a ser denominado 

estado do Rio Grande do Norte. Este trabalho respeitará as diversas nomenclaturas assumidas por essa 

região do Brasil de acordo com o momento histórico que estiver sendo abordado. 
21 ANDRADE, 2011. 
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caatinga dos sertões a oeste, foram instalados currais de gado, que serviam de alimento 

e de força motriz nos engenhos
22

. 

Dessa forma, a partir de Pernambuco e da Bahia deu-se a expansão da produção 

açucareira e da ocupação do território atualmente associado ao Nordeste. Motivados 

pelas conquistas de terras para a ampliação da cultura canavieira e para a criação de 

gado para abastecer os engenhos
23

, os desbravadores portugueses dirigiram-se em 

direção ao vale do rio São Francisco e em direção ao norte do Brasil, chegando a 

Paraíba, Rio Grande, Ceará e Maranhão, povoando tanto a costa litorânea, 

principalmente os seus vales úmidos onde se instalaram os engenhos, como o interior, 

onde se concentraram as fazendas de gado
24

. 

A produção açucareira do Rio Grande começou pouco após a chegada das tropas 

militares lusoespanholas na capitania entre o final de 1597 e o início de 1598, quando 

teve início o longo processo de conquista efetiva da mesma. Em 1604, uma extensa 

sesmaria localizada no vale do rio Cunhaú/Curimataú foi doada pelo capitão-mor 

Jerônimo de Albuquerque aos seus filhos Antônio e Matias. Nessa data de terra foi 

construído o tradicional engenho Cunhaú. Segundo o relatório do espião holandês 

Adriaen Verdonck, em 1630 o engenho Cunhaú, um dos poucos existentes na capitania 

do Rio Grande, produzia anualmente de seis a sete mil arrobas de açúcar, que, 

juntamente com milho e farinha de mandioca, era transportado para Pernambuco
25

. 

Assim, a produção açucareira do Rio Grande teve início juntamente com o processo de 

conquista e apropriação da capitania. Entretanto, era uma produção modesta se 

comparada com a de outras como Pernambuco e até mesmo com a Paraíba. O início 

tardio, as condições ambientais não tão favoráveis, a falta de capitais e de infraestrutura 

de escoamento da produção, a subordinação política a outras capitanias
26

 e a destruição 

de engenhos e canaviais durante a ocupação holandesa pouco tempo depois da conquista 

da capitania, foram alguns dos fatores que contribuíram para o tímido desenvolvimento 

da cultura canavieira norte-rio-grandense durante os primeiros séculos de colonização, 

                                                             
22 ANDRADE, 2011. 
23 A criação de gado no período colonial era voltada não só para a venda do chamado “gado em pé”, que 

servia de força motriz para as almanjarras (denominação das moendas movidas à tração animal) dos 

engenhos, mas também para a comercialização da sua carne e de produtos derivados do leite, como 
manteiga e queijo, bem como do seu couro, utilizado na confecção de diversos produtos, tais como 

calçados e selas de montaria. 
24 ANDRADE, 2011. 
25 VERDONCK, 1630 apud MELLO 1981, p. 45. 
26 A capitania do Rio Grande do Norte foi subordinada à da Bahia até o início do século XVIII, quando 

passou a ser subordinada à de Pernambuco. Esta subordinação durou até o final da década de 1810. 



36 
 

que em meados do século XVII só contava com praticamente dois engenhos, o Cunhaú 

e o Utinga. 

O século XVI foi marcado pela implantação e desenvolvimento contínuo da 

economia do açúcar no Brasil. A liberdade de produção, o estímulo e a proteção da 

metrópole criaram as condições favoráveis para o desenvolvimento da produção 

açucareira brasileira. A quantidade de engenhos instalados em terras brasileiras crescia 

constantemente, como podemos observar através do número de engenhos implantados 

na capitania de Pernambuco entre o século XVI e até meados do século XVII: em 1550, 

Pernambuco possuía apenas 5 engenhos, em 1570 já contava com 30 engenhos, em 

1584 possuía 66 e, em meados do século XVII, durante a ocupação holandesa, existiam 

144 engenhos só em terras pernambucanas
27

. Assim, Pernambuco, um dos principais 

produtores de açúcar, e Bahia, então capital da colônia, se tornaram os principais 

centros econômicos do Brasil durante os primeiros séculos da colonização. 

Durante o século XVI, Portugal deteve o monopólio sobre a produção e a 

comercialização do açúcar do Brasil, viabilizado pela associação a capitais holandeses, 

que financiavam a instalação dos engenhos e se encarregavam de comercializar o 

produto brasileiro nas praças europeias, produto este que até então praticamente não 

sofria concorrência. Esse período é caracterizado por políticas de estímulo à produção 

de açúcar no Brasil, através da distribuição de terras, da isenção de tributos e impostos, 

entre outras. As terras eram doadas prioritariamente àqueles que tinham os capitais 

necessários para financiar a instalação de engenhos
28

.     

A produção açucareira brasileira enfrentou a sua primeira grande crise no século 

XVII, apesar da tendência de alta da cotação do açúcar nesse período e de o açúcar ter 

se mantido como o principal suporte da economia da colônia. 

O século XVII pode ser dividido em três momentos diferentes de 

desenvolvimento da produção de açúcar no Brasil. Um primeiro período de 

prosperidade, que teve início no século XVI e se estendeu até a primeira década do 

século XVII. Um segundo de depressão relativa, que perdurou até aproximadamente 

                                                             
27 ANDRADE, 2011, p. 24. 
28

 AZEVEDO, 1990. 
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1670. E um terceiro período de recuperação e desenvolvimento, que se iniciou no final 

do século XVII e se estendeu às primeiras décadas do século XVIII
29

.  

Durante o século XVII, a crise na economia açucareira do Brasil foi motivada 

pela nova conjuntura internacional na produção e comercialização do açúcar no 

mercado europeu. Esse novo contexto resultou, entre outros, no enfraquecimento de 

Portugal enquanto potência colonial e na perda do monopólio português sobre os 

produtos coloniais, na ocupação militar holandesa do Brasil e na implantação do cultivo 

da cana e da produção de açúcar no Caribe, que passou a fazer forte concorrência ao 

produto brasileiro
30

.  

Durante a ocupação holandesa do Brasil, os flamengos passaram a dominar não 

só a comercialização, mas também a produção de uma das principais regiões açucareiras 

da colônia: Pernambuco. Após a expulsão dos holandeses do Brasil, estes passaram a se 

dedicar e a investir o grande volume de capitais agora disponíveis no desenvolvimento 

dos engenhos de açúcar nas suas colônias antilhanas. Para tal, o conhecimento técnico e 

organizacional adquirido pelos flamengos em terras brasileiras foi fundamental. Além 

da Holanda, Inglaterra e França também possuíam colônias nas Antilhas, e com o 

desenvolvimento da atividade açucareira nessa região, o açúcar antilhano passou a 

disputar com o brasileiro o abastecimento das praças europeias. Dessa forma, uma nova 

conjuntura de produção e comercialização do açúcar no século XVII fez com que 

Portugal perdesse a posição privilegiada de monopólio desse produto no mercado 

europeu, trazendo grandes prejuízos para a economia da sua principal colônia: o 

Brasil
31

.  

 A partir de 1690, a alta geral dos preços do açúcar inaugurou um período de 

recuperação da produção, estimulado também por uma maior facilidade de transporte do 

produto para Portugal e por um melhor controle de qualidade do açúcar exportado
32

. 

Dessa forma, apesar do longo período de crise e depressão, o saldo geral do século XVII 

foi de crescimento. 
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 AZEVEDO, 1990. 
30 AZEVEDO, 1990. 
31

 AZEVEDO, 1990. 
32 AZEVEDO, 1990. 
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 Assim como o XVII, o século XVIII também foi marcado por oscilações na 

economia açucareira brasileira. É possível identificar três períodos distintos. Um 

primeiro momento de crescimento durante as primeiras décadas do século XVIII, 

estimulado pela alta geral do preço do açúcar, iniciada no final do século anterior. Um 

segundo período mais prolongado de desarticulação e depressão da produção brasileira, 

que se estende até aproximadamente 1770. E um terceiro momento de recuperação e 

revigoramento, iniciado no final do século XVIII e que termina na primeira metade do 

século XIX
33

. 

 A segunda grande crise da atividade açucareira brasileira teve como principal 

motivação o exclusivismo comercial adotado pelas grandes potências da época, como 

França e Inglaterra, que restringiu a expansão comercial, dificultando a exportação do 

açúcar brasileiro e provocando uma baixa nos preços dos produtos coloniais 

portugueses. Outra implicação dessa política foi a expansão, durante o século XVIII, da 

produção de açúcar nas Antilhas inglesas e francesas, que passariam a ser os principais 

concorrentes do açúcar brasileiro no mercado internacional. A política protecionista 

adotada pela França e Inglaterra, a menor distância em relação à Europa e a melhor 

qualidade do açúcar contribuíram para a rápida expansão da empresa açucareira nas 

Antilhas, onde melhores solos e técnicas mais desenvolvidas de cultivo da cana e de 

fabricação do açúcar proporcionavam uma produção mais rentável e mais competitiva
34

. 

 Além dessa nova conjuntura internacional, fatores internos também contribuíram 

para agravar a crise açucareira. A descoberta e o início da exploração de ouro no Brasil 

repercutiram diretamente na produção de açúcar: a imigração maciça de trabalhadores 

livres e escravos para as Minas Gerais resultou na falta de mão de obra na região 

açucareira; os deslocamentos do gado para a região mineira, onde era mais valorizado, 

desfalcou as capitanias do atual Nordeste brasileiro desse importante elemento de meio 

de transporte e de força motriz das moendas dos engenhos de açúcar; o deslocamento do 

eixo econômico do Brasil da parte do norte para o centro-sul do seu território culminou 

na transferência da capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro
35

. Também 
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AZEVEDO, 1990. 
34 AZEVEDO, 1990; ANDRADE, 2011. 
35

  A transferência da sede do vice-reinado de Salvador para o Rio de Janeiro em 1762 reforçou a posição 

conquistada por esta cidade, desde o início do século XVIII, de ponto de articulação de toda a região 

centro-sul da América portuguesa devido ao intenso tráfico negreiro entre o Rio de Janeiro, as possessões 

espanholas no estuário do Rio da Prata e os enclaves negreiros na África, aos conflitos de delimitação das 
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contribuíram para a recessão da produção açucareira brasileira, as dificuldades de 

transporte da produção para a metrópole (transporte este monopolizado pelas 

Companhias do Comércio
36

), os altos preços dos fretes marítimos e a má qualidade do 

açúcar, tornando o produto brasileiro pouco competitivo no mercado europeu
37

. 

 No final do século XVIII, teve início um período de reorganização da produção 

de açúcar no Brasil. Uma nova conjuntura internacional ganhou forma, como descreve 

Azevedo (1990, p. 31):  

As guerras napoleônicas, os bloqueios e contrabloqueios na Europa, a 

desarticulação do vasto império espanhol na América, e as agitações 

políticas e sociais nas colônias inglesas e francesas das Antilhas 
reabriram o mercado europeu ao produto brasileiro e eliminaram, em 

grande parte, a concorrência. Por outro lado, a Revolução Industrial, 

provocando o alargamento do mercado, a valorização dos produtos 
coloniais e a ampliação das relações comerciais, permitiu que Portugal 

voltasse a dominar o comércio colonial, recobrando a posição que 

desfrutava anteriormente.  

 Assim, as revoluções surgidas no final do século XVIII e no início do XIX nas 

Antilhas, principalmente a revolução de independência do Haiti (1801-1805), e o 

bloqueio continental de Napoleão (1805-1814), privaram grande parte do mercado 

europeu do açúcar antilhano, aumentando o preço do açúcar e favorecendo o comércio 

do produto brasileiro. 

Internamente, a desorganização e o declínio da mineração também contribuíram 

para o fortalecimento da economia agrícola e, consequentemente, da produção 

açucareira. As políticas da coroa portuguesa favoreceram esse cenário, através da 

                                                                                                                                                                                   
fronteiras lusoespanholas no extremo sul do Brasil e à importância econômica assumida pela região 

mineradora, à qual servia de entreposto comercial. Nesse contexto, a cidade de São Sebastião do Rio de 

Janeiro, agora capital do vice-reino do Brasil, foi assumindo cada vez mais o papel de centro articulador 

político e econômico, assim como de defesa do território central e meridional da América portuguesa, 

além de se firmar como um dos principais portos do Atlântico sul (BICALHO, 2006). 
36 Criadas pelo primeiro ministro de Portugal, o Marquês de Pombal, durante o reinado de D. José I, as 

Companhias Gerais do Comércio eram empresas de capitais privados e direção do Estado Português que 

tinham como objetivo reafirmar o comércio exclusivo das colônias com Portugal, reprimir o contrabando 

e diminuir a influência inglesa e integrar o desenvolvimento da agricultura nas colônias com a 

industrialização no reino. No Brasil foram instaladas duas Companhias na década de 1750: a Companhia 

Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão e a Companhia Geral do Comércio de Pernambuco e 

Paraíba. Essas Companhias eram encarregadas de transportar e comercializar gêneros produzidos na 
colônia para o reino (matérias-primas) e do reino para a colônia (manufaturas). Entretanto, mesmo com 

todo o aparato e privilégio, essas Companhias não geraram os lucros esperados e sofreram fortes críticas, 

principalmente por parte das elites brasileiras, por desviar para Portugal boa parte da riqueza e capitais da 

colônia, resultando na extinção do monopólio das Companhias do Comércio na década de 1780 (DIAS, 

2008). 
37 AZEVEDO, 1990. 
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extinção das Companhias do Comércio, da criação da mesa de inspeção para controlar a 

qualidade do produto e regular o preço dos fretes marítimos e da flexibilização dos 

impostos e tributos
38

. Esse período lançou as bases para uma fase de prosperidade na 

produção de açúcar brasileiro durante o século XIX. 

Nesse contexto, durante o século XVIII, a lavoura de cana se expandiu ao longo 

de boa parte do litoral brasileiro e a costa oriental do território atualmente conhecido 

como Nordeste foi quase inteiramente ocupada, apesar da distância entre engenhos e 

povoações, diferentemente da porção do extremo norte e do centro-sul do Brasil, que 

ainda apresentavam grandes áreas que não haviam sido desbravadas no século XIX
39

 

(figuras 02, 03 e 04). 

Em 1774, a região de Natal, no Rio Grande do Norte, até Penedo, nas Alagoas, 

apresentava um povoamento praticamente contínuo. Sergipe e o norte da Bahia também 

estavam bastante povoados. A área de cultivo de cana e produção de açúcar estava 

localizada quase sempre no litoral, mas em Pernambuco, já havia se expandido para o 

interior, atingindo freguesias como Tracunhaém, Vitória de Santo Antão e São 

Lourenço da Mata. Os engenhos de açúcar na região alcançavam 387 unidades, sendo 

287 em Pernambuco, 63 nas Alagoas, 32 na Paraíba e 3 no Rio Grande do Norte. Além 

das condições naturais propícias, a maior densidade demográfica e a proximidade do 

porto de Recife, um dos principais do Brasil colônia, barateavam os fretes e favoreciam 

o desenvolvimento da economia açucareira em Pernambuco
40

. As figuras a seguir 

ilustram as áreas de ocupação no Brasil entre os séculos XVII e XIX. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
38 AZEVEDO, 1990. 
39 ANDRADE, 2011. 
40 ANDRADE, 2011, p. 88-89. 
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Figura 02: O povoamento do Brasil no século XVII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: ARRUDA, 1997. 
 

 

Figura 03: O povoamento do Brasil no século XVIII 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: ARRUDA, 1997. 
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Figura 04: O povoamento do Brasil no século XIX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ARRUDA, 1997. 

 

Assim, apesar das dificuldades, a produção de açúcar potiguar persiste com um 

pequeno número de engenhos e engenhocas. Em 1774, existiam na capitania três 

engenhos reais e 38 engenhocas distribuídos entre a cidade do Natal, a vila de São José 

e a Freguesia de Nossa Senhora dos Prazeres de Goianinha
41

.  

Além do açúcar, outras atividades econômicas também se desenvolviam nas 

capitanias do atual Nordeste brasileiro, em menor escala e ocupando áreas ainda não 

disputadas pela cana. Com a revolução industrial e o desenvolvimento da indústria de 

tecidos, o algodão passou a ser cada vez mais requisitado. Assim, no século XVIII, a 

cultura do algodão começa a se destacar, chegando a disputar com o açúcar a pauta das 

exportações do Brasil durante o século XIX e o início do século XX. A expansão dessas 

culturas variava de acordo com as demandas do mercado externo e com as oscilações 

dos preços dos produtos. Quando o preço do açúcar subia e o do algodão baixava, a 

cultura da cana-de-açúcar partia das áreas mais úmidas do litoral, onde predominava, e 

avançava em direção a áreas de climas menos úmidos, disputando espaço com a cultura 

do algodão, que predominava nas regiões de clima semi-árido. E vice-versa
42

. 

Grosso modo, a pecuária – importante atividade subsidiária da produção 

açucareira e também para o abastecimento dos centros urbanos – ocupava o sertão, 

                                                             
41 MENEZES, 1774, p. 27-28, 33-36. 
42 ANDRADE, 2011. 
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chegando até mesmo a ocupar certos trechos do litoral, principalmente nos tabuleiros 

arenosos do litoral oriental do Rio Grande do Norte, na bacia de Mamanguape na 

Paraíba, ao norte, e nos vales do São Miguel, do Coruripe, do São Francisco e dos rios 

sergipanos, ao sul
43

.  

Outras culturas também eram produzidas de forma subsidiária à da cana-de-

açúcar, tais como mandioca, milho, feijão e fruteiras nativas e exóticas, que também 

eram largamente cultivas no litoral, através da chamada agricultura de subsistência, 

garantindo o abastecimento da população e a manutenção da colônia. Essas lavouras, 

normalmente cultivadas por pessoas de poucas posses e por escravos, garantiam a 

subsistência dos agricultores e o excedente abastecia o comércio local. Os engenhos 

também possuíam a sua própria lavoura de mantimentos para consumo do senhor de 

engenho e de sua família, garantindo assim o seu autoabastecimento
44

. O coqueiro 

também começou a se destacar. A cultura do fumo, que passou a ser usado como moeda 

de troca na aquisição de negros na África, também se expandiu no Recôncavo Baiano (e 

também em Pernambuco e na Paraíba, mas em menor escala), onde em geral a cana 

ocupava as terras férteis e úmidas e o fumo era cultivado nos terrenos mais arenosos. 

Com o passar do tempo, os canaviais do Recôncavo Baiano, que juntamente com os da 

Zona da Mata Pernambucana configuravam as principais regiões açucareiras do Brasil, 

foram disputando terras com outras culturas, como o fumo, a mandioca e o cacau
45

. 

 Entretanto, com exceção do algodão – inicialmente cultivado para proporcionar 

a fabricação de tecidos grosseiros para as vestimentas dos escravos e das classes mais 

pobres da população e que, com a Revolução Industrial e a demanda crescente da 

indústria têxtil europeia, se voltou não só para abastecer o mercado interno, mas, 

principalmente, para o externo – as demais culturas se desenvolviam de forma 

subsidiárias à da cana-de-açúcar
46

, como aponta Prado Júnior (2011, p. 131): 

                                                             
43 ANDRADE, 2011. 
44 A subordinação à grande lavoura e o papel secundário da agricultura de subsistência resultou em sérios 

problemas de carestia de alimentos, especialmente para os núcleos urbanos mais densos, como os de 

Pernambuco e Bahia.  Nessas áreas, a falta de alimentos e a fome generalizada eram comuns, 

principalmente em épocas de alta de preços dos produtos das grandes lavouras de exportação, quando as 
atenções se voltavam a elas, deixando de lado as culturas de subsistência (PRADO JR., 2011). 
45 ANDRADE, 2011. 
46 O crescimento populacional ao longo dos séculos irá incrementar o mercado interno do Brasil, dando 

vida própria ao setor econômico voltado para o abastecimento interno. Entretanto, trata-se de um 

crescimento mais quantitativo do que qualitativo, tendo em vista que, mesmo até o século XIX, a maior 

parte da população brasileira continuou sendo de escravos e ex-escravos ou de classes dos extratos sociais 
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[...] as colônias existem são estabelecidas em benefício exclusivo da 

metrópole: este benefício se realiza pela produção e exportação, para 

ela, de gêneros de que necessita, não só para si própria, mas para 
comercializar com o supérfluo no estrangeiro; que, finalmente, o 

povoamento e organização das colônias deve subordinar-se a tais 

objetivos, e não lhes compete se ocuparem em atividades que não 
interessem o comércio metropolitano. Admite, no máximo, mas como 

exceção apenas, a produção de certos gêneros estritamente necessários 

à subsistência da população e que seria impraticável trazer de fora. 

Nesse contexto, a produção de açúcar, e mesmo de outros produtos, como o 

algodão, se inseria em um mercado econômico em escala mundial, no qual o Brasil 

participou como fornecedor de matéria-prima durante todo o período colonial e para 

além desse período. Além do açúcar, interesse maior desse trabalho, outros produtos, 

como o algodão, os minérios e, já no século XIX e início do XX, o café e a borracha, 

estavam entre as principais mercadorias exportadas. Entretanto, havia uma gama de 

vários outros produtos menores, como o sal, o pescado, a cera de carnaúba, entre outros, 

que eram utilizados no consumo interno e comercializados no mercado intracolonial, 

mas que também poderiam ser exportados. Importa aqui destacar que essa produção 

econômica teve um papel importante no processo de apropriação e estruturação 

territorial, como esse trabalho pretende demonstrar para o caso específico do cultivo da 

cana e da produção de açúcar no litoral oriental do Rio Grande do Norte. 

 

1.2 O AÇÚCAR NO SÉCULO XIX: MODERNIZAÇÃO, NOVAS RELAÇÕES DE 

TRABALHO E A CONCORRÊNCIA EXTERNA  

O século XIX foi um período de grandes transformações políticas, econômicas e 

sociais, que tiveram repercussões importantes na produção de açúcar das agora 

províncias que deram origem a atual região Nordeste do Brasil. Com a transferência da 

família real e da corte portuguesa para a colônia brasileira, fugida da invasão de 

Napoleão – associada à pressão da Inglaterra diante do seu interesse em ampliar o 

mercado consumidor dos seus produtos industrializados –, Portugal decreta, em 1808, o 

fim do monopólio colonial e a abertura dos portos às nações amigas. Em 1822, o Brasil 

conquista também a emancipação política de Portugal com a declaração da 

independência do Brasil por D. Pedro I e a instituição do Império do Brasil (1822-

                                                                                                                                                                                   
mais pobres. Assim, as principais atividades econômicas do Brasil continuaram sendo aquelas voltadas 

para o mercado externo (PRADO JR., 2011).   
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1889). Aliada a essa maior independência política e comercial, a revolução de 

independência do Haiti – um dos principais concorrentes do açúcar brasileiro no 

mercado mundial – e a privação do comércio do açúcar antilhano devido ao bloqueio 

continental de Napoleão, resultaram no aumento do preço do açúcar e beneficiaram o 

comércio desse produto brasileiro no mercado mundial
47

. Em 1840, a Inglaterra 

abrandou as restrições tarifárias e começou a importar açúcar bruto brasileiro – açúcar 

não refinado, também conhecido como mascavado – em quantidades significativas. 

Durante décadas, o mercado inglês estimulou a produção açucareira brasileira
48

.  

Entretanto, outros produtos passaram a despontar na pauta de exportações do 

Brasil. Desde o final do século XVIII, o cultivo do algodão vinha sendo estimulado, 

principalmente nas então capitanias situadas nas atuais regiões Norte e Nordeste, pela 

política comercial do Marquês de Pombal. Com a guerra de independência dos Estados 

Unidos (1775-1783) e outros conflitos entre americanos e ingleses que se estenderam 

até o início do século XIX, as indústrias têxteis da Inglaterra foram privadas do algodão 

norte-americano, favorecendo o algodão brasileiro, que chegou a alcançar o segundo 

lugar na lista de exportações
49

. 

O café, produto recém-chegado na pauta de exportações brasileira, também se 

beneficiou da guerra pela independência do Haiti, que culminou com a retirada do café 

haitiano do mercado mundial. Desde 1830, o café passou a ser o principal produto de 

exportação do Brasil, determinando importantes transformações econômicas durante o 

século XIX. Com o fim do tráfico internacional, após 1850, as principais províncias 

produtoras de café – Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais – passaram a drenar os 

escravos das províncias açucareiras e, depois de 1880, passaram a atrair também 

imigrantes e capitais da Europa. Esse novo cenário gerou uma maior concentração de 

rendas e de população no eixo centro-sul do Brasil, criando um mercado de massa e 

possibilitando o início do processo de industrialização nessa região
50

. 

Apesar da independência do Brasil em relação a Portugal, que culminou com a 

instituição do Império do Brasil em 1822, não houve de imediato uma diversificação 

dos mercados estrangeiros. Mesmo com a abertura dos portos às nações amigas, 
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decretada pelo rei D. João VI em 1808, o Brasil continuou dependente de um único 

mercado europeu. Em retribuição à proteção que os ingleses lhe proporcionaram contra 

Napoleão, D. João VI firmou em 1810 um tratado comercial que beneficiava o comércio 

de produtos ingleses no Brasil. Assim, “por motivos estratégicos, Portugal preservou a 

dependência brasileira de um único mercado europeu, o mesmo mercado que vinha 

abastecendo a colônia através de intermediários portugueses, desde 1703” 

(EISENBERG, 1977, p. 33). 

Dessa forma, mesmo após a independência do Brasil, D. Pedro I – primeiro 

imperador do Brasil e filho de D. João VI – respeitou esse tratado, e quando este 

expirou em 1825, outro acordo semelhante foi celebrado, garantindo o reconhecimento 

diplomático do recém-criado Império do Brasil, mantendo assim a dependência 

econômica brasileira em relação à Inglaterra. A partir de 1840, com o fim do segundo 

tratado comercial, o Brasil se libertou da dependência inglesa, encontrou novos 

parceiros comerciais e estabeleceu a primeira barreira tarifária protetora. Essa nova 

conjuntura político-econômica resultou no primeiro período prolongado de balança 

comercial favorável e deu margem às primeiras iniciativas bem sucedidas de 

industrialização em terras brasileiras
51

. 

Nesse contexto, a então província do Rio Grande do Norte (1822-1889) assiste a 

uma expansão da sua produção açucareira. A cultura da cana-de-açúcar, antes restrita à 

faixa litorânea ao sul de Natal, se expande para o norte, ocupando uma área que se 

tornaria a principal produtora de açúcar da província: o vale do rio Ceará-Mirim. Em 

pouco tempo, o número de engenhos de açúcar do Rio Grande do Norte passou de 45 

em 1845, para 173 em 1860
52

. Nesse período, os engenhos de açúcar ocuparam 

praticamente todo o litoral oriental potiguar, com destaque para os municípios de Ceará-

Mirim e São José de Mipibu. Assim, na primeira metade do século XIX, o Rio Grande 

do Norte passa a exportar açúcar em quantidades cada vez maiores.  

Além da conjuntura internacional favorável, a produção açucareira no Rio 

Grande do Norte também se “beneficiou” dos efeitos das secas, pois muito criadores de 

gado do sertão, que perderam seus rebanhos durante as secas de 1845 e 1847, passaram 

a investir em outras atividades econômicas, como o cultivo da cana e a produção de 
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açúcar nas terras do litoral potiguar, como aponta o então presidente da província, 

Benvenuto Augusto de Magalhães Tasquez, no seu relatório de 1849: 

A grande seca dos três anos de 1845 a 1847 mostrou a instabilidade da 

riqueza do gado, e convenceu a muitos da necessidade de formar 

estabelecimentos agrícolas mais sólidos: com isso muito ganhou a 
indústria do açúcar, ainda muito atrasada; uma vez, porém, que a ela 

se apliquem maiores capitais, deverá tomar outras proporções; a 

fertilidade das terras vizinhas aos rios Cunhaú, Trairi, ou Capió, e 

Ceará-Mirim assegura grande fortuna à lavoura da cana. Esta parte da 
Província, a única bem regada, que compreende trinta léguas do seu 

litoral, da extrema da Paraíba para o Norte, é a mais rica e destinada à 

maior importância.  
Contam-se já na Província quarenta e três engenhos de açúcar sendo 

trinta e dois de moendas de ferro, e noventa e três Engenhocas, que 

fabricam açúcar, rapadura e aguardente. A exportação do açúcar 

efetuada no ano financeiro de 1847 a 1848 pela Alfândega desta 
Capital foi de 11:304 arrobas e 26 libras [...]. (TASQUEZ, 1849, p. 

15). 
 

  As décadas de 1840, 1850 e 1860 representam o período áureo da atividade 

açucareira associada aos antigos engenhos banguês do Rio Grande do Norte. Com a 

conjuntura internacional favorável de escassez de açúcar na Europa devido às guerras 

napoleônicas e a consolidação da Inglaterra como mercado consumidor do açúcar 

brasileiro e o contexto interno de secas no sertão e migração de parte dos capitais 

empregados na pecuária para a produção de açúcar, a economia açucareira potiguar 

passa por um incremento considerável, como explica o então presidente da província, 

Antonio Francisco Pereira de Carvalho em sua fala dirigida à Assembleia Legislativa do 

Rio Grande do Norte, de 17 de fevereiro de 1853, da qual destacamos um trecho um 

tanto quanto longo, porém bastante esclarecedor: 

O açúcar, que até bem poucos anos era importado de Pernambuco para 
o consumo ordinário da Província, e que se bem fosse cultivada a 

cana, e era em pequena escala, e para o uso das rapaduras, vai-se 

tornando hoje uma das suas principais indústrias; o número de 
engenhos já é bastante considerável, os seus produtos já excedem às 

necessidades do consumo Provincial, e chegam para serem 

exportados. Apesar do atraso existente no fabrico do açúcar, contudo 

muita prosperidade promete esta indústria, atenta a fertilidade das 
terras, em que se cultiva a cana, principal as do Ceará-Mirim. Do 

mapa, que a este acompanha sob n. 5, vereis a quanto tem subido a 

exportação desse artigo, efetuada nos últimos quatro anos financeiros, 
de que trata o mesmo mapa, isto somente do que tem sido despachado 

pela Mesa do Consulado desta Cidade, sem falar no muito que é 

consumido na Província, e nem do que é exportado por outras partes, 
como por exemplo o que daqui é remetido para a Paraíba; do referido 

mapa vereis a gradação ascendente, que tem havido na exportação, 
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pois que, sendo ela de 11:534 arrobas no ano financeiro de 1848 a 

1849, o foi de 17:166 no de 1849 a 1850, donde resulta a diferença, 

para mais, de 5:632; comparada ainda a exportação deste segundo ano 
ao de 1850 a 1851, observamos a diferença, para mais, de 1:808, pois 

que nesse ano chegou a 18:974; e finalmente comparada a desse ano 

com a do de 1851 a 1852, vemos elevar-se a desse ultimo a [ilegível], 
que comparada com a do ano anterior, resulta a diferença, para mais, 

de 6, o 94, e a de 13:534, quantidade superior ao da exportação do ano 

financeiro de 1848 a 1849, que foi o primeiro tomado para a base do 

cálculo; espero que no corrente ano financeiro chegue, ou talvez 
exceda a 40:000 arrobas. A vista do que acabo de mencionar é 

incontestável a prosperidade da cultura da cana, e aproveitando-se a 

grande tendência dos espíritos, que procuram em tal indústria 
riquezas, que em outras não encontram facilmente, muito convém 

animá-la, removendo todos os obstáculos, que possam arrefecer essa 

tendência. (CARVALHO, 1853, p. 11-12). 

Foi durante esse período prolongado de balança comercial favorável para o 

açúcar brasileiro, que surgiram as primeiras iniciativas bem sucedidas de modernização 

da produção. O nível técnico da atividade açucareira brasileira era bastante inferior se 

comparado com o de outros importantes centros produtores, como a Jamaica e as ilhas 

antilhanas. O isolamento do Brasil durante o período colonial, o rudimentar e precário 

sistema de educação e instrução, a falta de conhecimento sobre o meio ambiente 

tropical, juntamente com o tipo de agricultura empregado em terras brasileiras – 

agricultura extensiva, em larga escala, baseada na monocultura e no trabalho escravo – 

contribuíram para esse cenário, onde praticamente os mesmos processos bastante 

rústicos foram empregados nas atividades agrícolas desde o início da colonização no 

século XVI. As matas foram sendo devastadas indiscriminadamente, principalmente nas 

áreas açucareiras, onde os engenhos demandavam grandes quantidades de lenha para as 

suas fornalhas, e os solos foram se empobrecendo gradualmente pelo uso de queimadas 

para a limpeza do terreno e plantio de novas culturas. Nada se fazia para melhorar essa 

condição: não se empregava o bagaço da cana como combustível das fornalhas – 

processo que já havia se tornado rotina nas colônias inglesas, francesas e holandesas – 

não se buscava melhorar ou corrigir o solo, através da irrigação, drenagem ou adubação, 

se utilizava a mesma variedade de cana e os mesmos equipamentos antiquados eram 

empregados nas fábricas dos engenhos desde o início da colonização
53

. Dessa forma, 

com o passar do tempo, os solos foram se esgotando e as matas ficando cada vez mais 
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escassas, contribuindo ainda mais para a baixa produtividade da agricultura do Brasil
54

. 

Assim, 

[...] é em condições precárias, apesar do bafejo providencial de 

conjunturas favoráveis, que a economia brasileira entra no século 

XIX; século em que a liberdade e a livre concorrência a poriam em 
campo aberto, em face de adversários infinitamente mais bem 

aparelhados. A sua derrota era inevitável; e mantendo-se como se 

mantinha unicamente na base do comércio exterior, dependendo de 

mercados sobre que não tinha a mais leve e remota ação, o colapso 
não tardaria [...]. (PRADO JR., 2011, 148). 

Se durante os três primeiros séculos de colonização praticamente não houveram 

inovações no cultivo da cana e na produção de açúcar, no século XIX foi introduzida 

uma série de melhoramentos, como o uso do arado (introduzido no século XVIII, mas 

generalizado no século XIX), o cultivo de outras variedades de cana-de-açúcar, como a 

caiana, trazida da Guiana Francesa, o uso de tambores verticais nas moendas de cana, o 

uso do bagaço da cana nas fornalhas e o surgimento do engenho a vapor. Essas 

inovações melhoraram as técnicas agrícola e industrial e aumentaram significativamente 

a produtividade dos engenhos
55

.  

Todavia, a concorrência com o algodão passou cada vez mais a ser um problema 

para a cana-de-açúcar. Outras culturas como o coqueiro, a mandioca, o feijão e as 

fruteiras, largamente cultivados no litoral oriental do atual Nordeste do Brasil, não 

faziam concorrência à lavoura de cana, como afirma Andrade (2011, p. 105): 

Os coqueirais, respeitando o imperialismo da cana, confinaram-se à 

estreita faixa litorânea. [...] A mandioca, o feijão e as fruteiras, 
largamente consumidas por ricos e pobres, nunca fizeram sombra à 

cana-de-açúcar. Contentaram-se sempre com a posição de 

vanguardeiros do avanço canavieiro, ocupando áreas desmatadas e 
distantes à espera da chegada da cana, e nas regiões mais povoadas se 

limitavam a ocupar os solos que à cana não interessavam. Constituíam 

a pequena lavoura feita por escravos e moradores para o auto-

abastecimento e venda da sobra, e por senhores-de-engenho e 
lavradores, às vezes, apenas para o consumo de suas famílias e seus 

dependentes.  

 No litoral, o gado sempre foi subordinado à cana, ocupando áreas pioneiras à sua 

espera ou aquelas que não serviam ao seu cultivo, como os tabuleiros, e se afastando 

cada vez mais para o interior.  
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 Com o algodão foi diferente. No litoral, ele enfrentou a cana, disputando as 

terras cultiváveis e a pauta de exportação. O processo de cultivo e de colheita era 

relativamente simples e fácil, exigindo pouco investimento e poucos braços para o 

trabalho se comparado com a cana-de-açúcar, apresentando assim uma série de 

vantagens em relação a ela, principalmente em épocas de demanda de mercados 

consumidores estrangeiros e de alta dos preços do algodão. Assim, no início do século 

XIX, senhores de engenho tradicionais, como André de Albuquerque Maranhão 

(proprietário do tradicional engenho Cunhaú), chegaram a cultivar algodão em suas 

terras, juntamente com os canaviais e os currais de gado, fazendo dos engenhos 

verdadeiros complexos rurais híbridos
56

. 

O algodão foi cultivado nas capitanias da porção norte do Brasil desde o início 

da colonização. Durante o século XVII e a primeira metade do século XVIII, ele passou 

por uma fase de estagnação. Mas, a partir de meados do século XVIII, com a Revolução 

Industrial e a demanda crescente das indústrias de tecido da Europa, a cultura algodoeira 

voltou a se desenvolver, agora voltada para o mercado de exportação. Inicialmente 

cultivado no litoral, o cultivo do algodão se expandiu para o sertão, repelido pela cana-

de-açúcar. Nesse contexto, em épocas de baixa do preço do algodão, este recuava para o 

sertão, deixando as terras úmidas e férteis do litoral para a cana, e em períodos de alta 

do preço do algodão ou de crise do açúcar, o algodão voltava a avançar em direção às 

terras litorâneas, onde senhores de engenho se dedicavam a uma e a outra cultura 

dependendo das oscilações do mercado internacional.  

O século XIX também foi marcado pela substituição do trabalho escravo pelo 

trabalho livre e assalariado. Na primeira metade do século XIX ainda predominava o 

trabalho escravo e o intenso tráfico com a costa africana. No sul de Pernambuco e no 

Recôncavo Baiano, principais regiões açucareiras onde estavam localizados os 

engenhos mais ricos do Brasil, cada engenho empregava em média mais de cem 

escravos, podendo possuir 150 e até mesmo 200 escravos. Já em regiões onde cultura 

canavieira se caracterizava pela existência de engenhos de médio e pequeno porte – 

como o norte de Pernambuco e, principalmente, a Paraíba e o Rio Grande do Norte – o 

número de escravos empregados na produção era menor e, juntamente com a mão de 

obra escrava, o trabalho livre também era largamente utilizado, empregando inclusive a 
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mão de obra de índios e mestiços da região. Outras relações de trabalho também 

ganhavam força, como o arrendamento de terras de engenho a terceiros, ou ainda o uso 

de mão de obra dos chamados “moradores de condição”, que representavam grande 

parcela dos trabalhadores rurais entre a segunda metade do século XIX e a primeira 

metade do XX. Segundo Andrade (2011, p. 108): 

Era frequente nessa região [onde predominavam engenhos de menor 

porte] os senhores-de-engenho, por não poderem adquirir escravos 
devido a seu alto custo, para suprir a necessidade de braços, 

facilitarem o estabelecimento de moradores em suas terras, com a 

obrigação de trabalharem para a fazenda. Esses trabalhadores tinham 

permissão para derrubar trechos de matas, levantar choupanas de barro 
ou de palha, fazer pequeno roçado e dar dois ou três dias de trabalho 

semanal por baixo preço, ou gratuito, ao senhor-de-engenho. 

A partir de meados do século XIX, com as leis de restrição ao tráfico e sua 

posterior abolição
57

, bem como com a demanda crescente de mão de obra nos cafezais 

da região atualmente denominada de Sudeste do Brasil, que drenaram os escravos do 

Nordeste, houve uma diminuição progressiva no número de escravos empregados na 

atividade açucareira, os quais foram gradativamente sendo substituídos por 

trabalhadores livres e/ou assalariados. Em áreas periféricas da produção de açúcar, 

como a do Rio Grande do Norte, onde o número absoluto de escravos nunca foi muito 

elevado
58

, essa transição do trabalho escravo para o livre teve um impacto menor.  

[...] nunca o Estado [do Rio Grande do Norte] teve importação direta 

de negros africanos, sendo os escravos daí adquiridos em 
Pernambuco; como o ciclo do açúcar chegou retardado à terra 

potiguar, os escravos do Rio Grande do Norte não chegaram a 

constituir grande percentagem da população, pois em 1805 

compreendiam apenas 16,3% do total dos habitantes da então 
Capitania. O número de escravos subiu à proporção que aumentou a 

produção de açúcar; assim, em 1835, havia na Província 10.240 

escravos, continuando o número a ascender até 1870. O avanço da 
cultura do algodão e a grande seca de 1877, que arruinou muito 

proprietários, determinou a venda de grande quantidade de escravos 

para o Sul, a ponto de em 1884 restarem apenas 7.623 cativos em toda 
a Província. [...] Nos meados do século era comum haver senhores-de-

engenho, de pequenos engenhos, que mantinham sua propriedade com 

4 ou 5 escravos e 20 ou 30 trabalhadores livres. Estes, além de ficarem 

na mais rigorosa dependência do senhor, ganhavam salários já então 
baixíssimos, em torno de 400 réis diários. Tanto que, ao ser aprovada 

a Lei Áurea, havia no Rio Grande do Norte apenas 482 escravos; a 

                                                             
57 Apesar da proibição, o tráfico de escravos vindos da África não terminou de forma abrupta, já que o 

comércio ilegal de negros ainda se manteve, durante um certo tempo, de forma clandestina. 
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transição para o trabalho livre já havia sido feita. (ANDRADE, 2011, 

p. 111)
59

. 

 Dessa forma, com a abolição da escravidão, os negros libertos no litoral das 

províncias localizadas no Nordeste do Brasil passaram a trabalhar como mão de obra 

assalariada dos engenhos ou se transformaram em “moradores de condição”. Na prática, 

a sua liberdade representou apenas o direito de ir e vir e de não ser propriedade de um 

senhor, mas as relações de dominação e de exploração, bem como as condições de vida 

e de trabalho miseráveis, foram mantidas. Assim, os senhores de engenho passaram 

parte dos custos da estagnação da produção do açúcar aos trabalhadores, mantendo as 

relações de poder e de exploração, e o impacto da abolição da escravidão nesta 

atividade econômica foi minimizado
60

. 

Após um período relativamente longo de crescimento da economia açucareira, 

uma nova conjuntura começa a ganhar forma a partir das últimas décadas do século 

XIX. Com a modernização das técnicas e dos equipamentos empregados no cultivo da 

cana e na fabricação do açúcar, a produção ganhou em produtividade e em eficiência.  

Porém, com mais açúcar no mercado – resultado não só do aumento da produtividade, 

mas também da entrada no açúcar de beterraba no mercado internacional – o preço 

desse produto passou a apresentar tendências de queda. A modernização da produção 

também fez com que os produtores brasileiros passassem a ficar cada vez mais 

dependentes do maquinário e de peças de reposição estrangeiras. Nesse novo contexto, 

as flutuações das taxas de câmbio afetavam cada vez mais a produção de açúcar. Se uma 

taxa em queda era boa para os exportadores de açúcar, por outro lado era ruim para os 

importadores de produtos estrangeiros. E os produtores de açúcar eram tanto 

exportadores, de açúcar e derivados, quanto importadores, de equipamentos e outros 

produtos
61

. 

Mas, o principal obstáculo à produção de açúcar do Brasil durante o século XIX 

foi a dura concorrência do açúcar de beterraba da Europa. A produção desse tipo de 

                                                             
59 Essa citação merece, contudo, algumas observações que a relativizam. Se, em termos absolutos, o 

número de escravos no Rio Grande do Norte nunca foi muito elevado, em termos relativos, o território 

norte-rio-grandense chegou a ter uma porcentagem bastante representativa de escravos em relação ao 
número total de habitantes no século XIX, período de expansão da cultura canavieira potiguar. Essa 

discussão será retomada e aprofundada ao longo deste trabalho. Também há indícios de que escravos 

tenham sido importados diretamente da África, embora não em grandes quantidades. 
60
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açúcar no continente europeu começou no início do século XIX, suprindo a lacuna da 

ausência do açúcar de cana das colônias, cujo comércio foi proibido pelo bloqueio 

continental de Napoleão. Se no início das guerras napoleônicas o Brasil se beneficiou 

dessa conjuntura, passando a ser o principal fornecedor de açúcar da Inglaterra, com o 

fim do bloqueio, a produção de açúcar de beterraba europeu, inicialmente voltada para o 

abastecimento do mercado interno, passa a buscar mercados estrangeiros, concorrendo 

diretamente com o açúcar de cana brasileiro. Através de proteção e subsídios 

governamentais, o açúcar de beterraba passou a dominar o mercado mundial e excluiu o 

açúcar brasileiro do mercado europeu. A grande oferta de açúcar no mercado resultou 

também na queda dos preços desse produto. Nesse contexto, o açúcar de beterraba 

passou a abastecer um dos principais mercados consumidores do produto brasileiro: a 

Inglaterra, resultando em um declínio crescente das exportações de açúcar do Brasil a 

partir da segunda metade do século XIX
62

.  

Como forma de substituir o mercado inglês, o Brasil passou a exportar açúcar 

para uma das poucas áreas ainda não dominadas pelo açúcar de beterraba: os Estados 

Unidos. Assim, na década de 1870, os Estados Unidos substituíram a Inglaterra como 

principal mercado consumidor desse produto brasileiro. Entretanto, pouco tempo 

depois, esse cenário iria sofrer mudanças bruscas. Após a intervenção americana na 

guerra de independência de Cuba (1895-1898), os Estado Unidos anexaram Porto Rico 

e Havaí ao seu território e assinaram um tratado comercial com Cuba em 1903. Essas 

anexações e esses tratados fizeram com que antigas colônias espanholas do Caribe e do 

oceano Pacífico – que já eram produtoras de açúcar de cana e que estavam localizadas 

mais próximas do território americano – passassem a suprir o mercado dos Estados 

Unidos, culminando no estabelecimento de políticas protecionistas do açúcar das novas 

áreas de fornecimento contra o açúcar de produtores estrangeiros independentes, como o 

do Brasil
63

.  

Segundo Peter Eisenberg: 

Com os maiores países da Europa, a Inglaterra e os estados Unidos, ou 
auto-suficientes ou importando de colônias, o Brasil poderia ter salvo 

os mercados importadores da América Latina, caso o custo dos 

transportes fosse favorável. Mas as nações mais populosas, México e 

Argentina, assim como o Peru, já tinham desenvolvido suas próprias 
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indústrias açucareiras, no começo do século XX [...]. Assim o Brasil 

não conseguiu encontrar mercados que substituíssem a Inglaterra e os 

Estados Unidos. (EISENBERG, 1977, p. 49-50). 

Dessa forma, o Brasil não conseguiu substituir seus antigos mercados por outros 

escoadouros ocidentais, que preferiram outras alternativas, como a produção de suas 

colônias ou de seus próprios territórios nacionais, produção esta que contava com um 

maior nível de desenvolvimento tecnológico do que a brasileira e que possuía mercado 

garantido pelas políticas protecionistas adotadas pelos centros consumidores. Durante 

um breve intervalo de tempo, mais especificamente entre 1880 e 1890, o mercado 

externo se abriu novamente ao açúcar brasileiro, devido ao aumento do consumo e a 

quebra da produção do grande fornecedor que era Cuba. Entretanto, com a retomada da 

produção do açúcar cubano, a produção brasileira volta a enfrentar duras concorrências 

no mercado internacional. Diante da incapacidade do açúcar brasileiro de enfrentar a 

concorrência estrangeira, investir no mercado interno era a única saída, mercado este em 

crescimento devido ao surto imigratório ocorrido entre os anos noventa do século XIX e 

a primeira década do século XX. Contudo, esse redirecionamento da produção brasileira 

de açúcar para o abastecimento do mercado interno fragilizou ainda mais a produção do 

Nordeste, devido à distância dessa região do principal centro consumidor do país, a 

atual região Sudeste, bem como à concentração de refinarias nessa região, resultando na 

estagnação da atividade açucareira nordestina. Assim, no século XX, a principal região 

produtora de açúcar no Brasil passou a ser o Sudeste e não mais os tradicionais estados 

do Nordeste
64

. 

Paradoxalmente, foi durante esse período de crise da produção de açúcar, que se 

intensificou o processo de modernização não só das técnicas produtivas, mas também 

dos meios de escoamento da produção, a fim de enfrentar as adversidades criadas pela 

concorrência e pela queda dos preços. 
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1.3 O ADVENTO DAS USINAS E A DECADÊNCIA DOS BANGUÊS DURANTE A 

REPÚBLICA VELHA 

Durante o século XIX, iniciativas bem-sucedidas de melhoramento do processo 

de cultivo da cana e de fabricação do açúcar contribuíram para o aumento da 

produtividade dos engenhos. Com o objetivo de enfrentar as adversidades da crise do 

açúcar, o governo brasileiro estimulou a modernização não só dos meios de transporte 

dessa mercadoria, através da implantação das primeiras estradas de ferro do Brasil na 

segunda metade do século XIX
65

, mas também apoiou a modernização do próprio 

processo produtivo do açúcar, através de leis de incentivo à instalação inicialmente de 

engenhos centrais e posteriormente das primeiras usinas. 

Os engenhos centrais implicavam na separação da atividade agrícola da 

industrial: a cana-de-açúcar era comprada dos agricultores e processada no engenho, 

que não possuía canaviais e nem utilizavam mão de obra escrava, resultando em uma 

divisão do trabalho. Esperava-se, com esse novo arranjo, um uso mais eficiente dos 

fatores de produção, visto que, ao concentrar os seus recursos apenas no cultivo da cana, 

o proprietário da lavoura poderia direcionar os seus investimentos – antes divididos 

entre a lavoura da cana e o engenho propriamente dito – na melhoria da plantação, com 

o uso de fertilizantes, irrigação e mecanização, por exemplo. Por sua vez, os 

proprietários dos engenhos centrais poderiam direcionar todos os seus investimentos 

para o setor industrial. As ferrovias tiveram um papel fundamental nesse processo, 

transportando as canas que seriam moídas nos engenhos centrais das terras do seu 

entorno imediato e de outras mais distantes, aumento assim a sua área de influência em 

relação aos engenhos banguês. Assim como na construção das primeiras estradas de 

ferros, também foram empregados capitais estrangeiros para a instalação dos engenhos 

centrais, cuja garantia de juros era dada pelo Governo Imperial
66

.  

A falta de conhecimento das condições ambientais e econômicas pelos técnicos 

das companhias estrangeiras, o maquinário de má qualidade e insuficiente e o 

descumprimento de cláusulas contratuais pelos fornecedores de matéria-prima foram 

alguns dos fatores que fizeram com que os engenhos centrais não obtivessem sucesso.  

                                                             
65 No capítulo 2 discutiremos sobre a modernização dos meios de transporte da produção de açúcar no 

Rio Grande do Norte.  
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Apesar desse fracasso, a melhoria da agroindústria açucareira brasileira
67

 era um 

imperativo econômico. O açúcar bruto produzido pelos banguês era de qualidade 

inferior e não podia competir com os açúcares refinados que disputavam o mercado 

internacional. Por isso, desde meados do século XIX, muitos senhores de engenho já 

vinham buscando melhorar as suas instalações e o seu maquinário com o intuito de 

produzir um açúcar de melhor qualidade e, consequentemente, mais competitivo. Nesse 

contexto, os senhores de engenho mais abastados, proprietários de grandes ou de vários 

engenhos e de espírito empreendedor, implantaram usinas em suas terras, substituindo 

os tradicionais banguês por novas instalações, que representaram a modernização e a 

mecanização da fábrica de açúcar. Diferentemente dos engenhos centrais, as usinas 

possuíam terras onde era cultivada a cana-de-açúcar e podiam utilizar mão de obra 

escrava. A diferença entre o engenho banguê e a usina é que esta representava a 

mecanização do processo de produção de açúcar. Assim como os engenhos centrais, as 

usinas também recebiam matéria-prima, a cana-de-açúcar, de áreas muito mais distantes 

que os antigos engenhos banguês. Daí a importância das estradas de ferro nas zonas 

açucareiras, substituindo os carros de boi e facilitando o transporte da cana-de-açúcar 

das lavouras até a fábrica e da fábrica até os portos. “Era a modernização total da 

indústria açucareira, o início da transformação de uma paisagem relativamente estática 

já havia três séculos” (ANDRADE, 2011, p. 103). Assim, com a implantação 

primeiramente de engenhos centrais e posteriormente de usinas, o governo brasileiro 

esperava resolver o problema do baixo nível técnico da atividade açucareira, tornando o 

açúcar brasileiro mais competitivo no mercado mundial
68

. 

                                                             
67 O termo agroindústria do açúcar é empregado neste trabalho não no sentido restrito de mecanização 
extrema do trabalho, mas sim tendo em vista a complexidade dessas unidades de produção que eram os 

engenhos de açúcar. Desde o século XVI os engenhos já empregavam rústicos maquinários, como as 

moendas de cana-de-açúcar fabricadas em madeira e, em meados do século XIX, passaram a utilizar 

máquinas mais sofisticadas, como as movidas a vapor, que serviam de força motriz às moendas, agora 

fabricadas em ferro. Outra característica da produção de açúcar nos engenhos é a divisão do trabalho e o 

trabalho em série. Cada setor do engenho (casa da moenda, casa das caldeiras e casa de purgar), que 

correspondia a uma etapa da produção do açúcar, tinha seus próprios trabalhadores, que exerciam funções 

específicas e interdependentes entre si. Nesse contexto, entendemos que os engenhos de açúcar transitam 

entre a manufatura e a indústria, possuindo características de ambas as formas de produção, se 

configurando como uma espécie de unidade produtiva proto-industrial. O surgimento das usinas completa 

a modernização e a mecanização do processo produtivo do açúcar, que passa a assumir características 
predominantemente industriais. Apesar dessas considerações, entendemos que o emprego do termo 

agroindústria do açúcar é mais apropriado a partir de meados do século XIX, quando tem início o 

processo de mecanização da produção com a introdução da moenda movida a vapor, principalmente no 

caso do Rio Grande do Norte, onde a atividade açucareira só irá se ampliar e se voltar para o mercado de 

exportação a partir desse período.  
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Nesse contexto, ainda no final do século XIX, surgiram as primeiras usinas de 

açúcar em Pernambuco. A disponibilidade de crédito na praça e a alta do preço do 

açúcar entre 1890 e 1900 resultaram em um verdadeiro surto usineiro nesse estado, mas 

que durou pouco tempo, pois em 1901 a queda dos preços desse produto no mercado 

internacional deu início a uma nova e prolongada crise, que se estenderia até a primeira 

Guerra Mundial (1914-1918)
69

. 

No Rio Grande do Norte, desde o Império, o governo local buscou estimular a 

instalação de engenhos centrais e de usinas na província através de leis de incentivo. 

Engenhos centrais nunca foram implantados, mas, as usinas só se tornaram uma 

realidade durante a República. Durante o governo de Alberto Maranhão foram assinados 

dois contratos para instalação de usinas centrais em terras potiguares. Em 22 de agosto 

de 1912 foi assinado um contrato entre o governo do estado e o Sr. Julius Von Sohsten 

para instalação de uma usina central no vale do Ceará-Mirim. O outro contrato foi 

celebrado entre o governo do estado e o coronel J. J. Valentim de Almeida, em 21 de 

outubro de 1912, para a instalação de uma usina central no vale do Curimataú, no 

município de Canguaretama
70

. Entretanto, não encontramos registros nos documentos 

pesquisados sobre a instalação dessas usinas centrais. 

Fato é que ainda durante a República Velha surgiram as primeiras usinas de 

açúcar do Rio Grande do Norte. Todavia, apesar da crise do açúcar ter se intensificado 

desde 1880, os governantes e os produtores norte-rio-grandenses reagiram tardiamente 

aos seus efeitos. Pernambuco, por exemplo, construiu sua primeira estrada de ferro 

ainda na década de 1850, começou a instalar engenhos centrais a partir de 1870 e teve 

suas primeiras usinas de açúcar implantadas em 1890. Mesmo os outros estados 

nordestinos produtores de açúcar, como Paraíba, Alagoas e Sergipe, também instalaram 

suas primeiras usinas ainda no final do século XIX. Apenas o Rio Grande do Norte 

iniciou o século XX com sua produção de açúcar associada apenas aos velhos engenhos 

banguês
71

. 

Apesar do esforço de modernização da agroindústria açucareira, a crise na 

produção só se agravava. No Rio Grande do Norte, o algodão passou cada vez mais a 

dominar a economia potiguar durante o século XX. Desde meados do século XIX, o 
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algodão disputava com o açúcar a liderança na pauta das exportações norte-rio-

grandenses. Entretanto, com a crise do açúcar e com o surto algodoeiro durante a 

Primeira Guerra Mundial, o algodão assume uma posição de destaque na economia 

potiguar, sendo uma das principais fontes de receita para o então governo do estado
72

. 

Em uma mensagem ao congresso legislativo, o então governador José Augusto 

Bezerra de Medeiros (1924-1927) analisa a crise açucareira no RN. 

O açúcar foi, em tempos passados, a mais vultosa fonte de vida 

econômica do Rio Grande do Norte. Sucedeu, porém, que a indústria 
passou em todo o país por uma grande crise que aqui repercutiu mais 

intensamente por falta de capitais, pelas frequentes inundações da 

nossa principal região produtora, o Ceará-Mirim, e pelo atraso dos 

nossos processos culturais. (MEDEIROS, 1924, p. 53). 

Apesar da crise, novas usinas foram fundadas no Nordeste, onde mais de 70% da 

produção de açúcar era absorvida pelo mercado interno. A Primeira Guerra e a 

consequente desorganização da cultura do açúcar de beterraba na Europa deu um novo 

impulso à produção brasileira, contribuindo para o aumento do número de usinas no 

país e para o aperfeiçoamento das usinas existentes. Em 1910, Sergipe era o estado com 

o maior número de usinas: 62, seguido de Pernambuco com 46, Bahia com 7, Alagoas 

com 6, Paraíba com 5 e o Rio Grande do Norte com 4. Em 1920, observamos o aumento 

do número de usinas em quase todos os estados, sendo 70 em Sergipe, 54 em 

Pernambuco, 22 na Bahia e 15 em Alagoas. Só a Paraíba e o Rio Grande do Norte 

apresentaram uma diminuição no número de usinas, sendo 2 na Paraíba e 3 no Rio 

Grande do Norte
73

. 

 Entretanto, é preciso relativizar esses números. O volume da produção de açúcar 

não era diretamente proporcional ao número de usinas, tendo em vista que uma única 

usina de grande porte poderia produzir muito mais do que várias usinas de pequeno 

porte. Sergipe, por exemplo, apesar de ter o maior número de usinas, não detinha o 

maior volume de produção de açúcar, que era de Pernambuco, seguido de Alagoas. Em 

Sergipe predominavam as pequenas usinas. Já em Pernambuco e em Alagoas 

predominavam as grandes usinas, que estavam sempre aumentando a sua capacidade de 

produção e incorporando novos engenhos e até mesmo outras usinas
74

. 
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 Com o passar do tempo, as pequenas usinas foram sendo incorporadas pelas 

grandes, resultando na concentração fundiária, como explica Andrade (2011, p. 117): 

A usina era, assim, um autêntico D. João de terras, estando sempre 

disposta a estender seus trilhos, como verdadeiros tentáculos, pelas 

áreas onde pudesse obter cada vez mais cana. Esta fome de terras iria 
dar origem ao agravamento do problema do latifúndio que, desde a 

colonização, aflige o Nordeste. Na realidade, as antigas sesmarias, de 

dimensões descomunais, foram sendo desmembradas pelos primitivos 

proprietários à proporção que os filhos se tornavam adultos ou que as 
filhas se casavam, a fim de que novos engenhos fossem fundados para 

uns e outros. Daí se falar em engenhos “cabeça de sesmarias”, quando 

se quer referir a engenhos muito grandes e antigos, e haver muitas 
vezes engenhos chamados “velhos” ao lado de outros denominados 

“novos”. Por isso, os grandes latifúndios primitivos foram se 

dividindo até formar propriedades que, conforme a área em que se 

localizam, tinham geralmente 200 a mil hectares. Com a usina, esse 
processo de divisão, de retalhamento de propriedades não só foi 

detido, como também se passou a formar um processo de 

concentração fundiária a ponto de haver usinas, hoje, que controlam 
áreas enormes, superiores a 35 mil hectares em cada uma delas, 

reunindo sob seu domínio mais de cinqüenta antigos bangüês. [...] Há 

assim usinas que controlam dezenas de engenhos, concentrando em 
suas mãos vales inteiros.  

   Nesse contexto, os engenhos foram ficando “de fogo morto”, isto é, 

deixaram de moer cana e produzir açúcar, se restringindo a plantá-la, e os senhores de 

engenho passaram de produtores de açúcar a meros fornecedores de cana às usinas. 

Todavia, a tendência das grandes usinas era de cultivarem cana nas suas próprias terras, 

eliminando os fornecedores e concentrando o lucro não só da produção do açúcar, mas 

também do cultivo da cana
75

. 

 Com o advento das usinas, o número de engenho banguês foi diminuindo 

gradativamente. Entretanto, alguns ainda resistiram como puderam ao surto usineiro. 

Com poucos capitais, técnicas atrasadas, baixa produtividade e com um produto de 

qualidade inferior, alguns banguês conseguiram se manter voltando a sua produção para 

o mercado local e/ou regional ou ainda focando em outros produtos derivados da cana-

de-açúcar, como a aguardente, a rapadura, o melaço e o mel de furo
76

. Um novo surto 
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mel por gravidade, que escorria do furo no fundo nas fôrmas. Daí o termo “mel de furo”. O melaço 

também pode ser consumido como alimento ou ainda empregado na fabricação de rapadura. O mel de 
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usineiro foi provocado com a Segunda Guerra Mundial (1939-45), potencializado pelo 

uso do caminhão e pelo melhoramento das rodovias, que ampliaram ainda mais a área 

de influência das usinas, contribuindo para a decadência dos banguês.  

Hoje, raros são os engenhos que ainda conseguem se manter em funcionamento. 

O número de usinas também vem diminuindo através do processo de concentração 

fundiária. Não só as usinas menores estão sendo incorporadas pelas maiores, como 

também grupos econômicos proprietários de grandes usinas estão adquirindo outras, 

controlando assim várias usinas
77

. 

 

1.4 OS ALTOS E BAIXOS DA ATIVIDADE AÇUCAREIRA NO BRASIL E NO RIO 

GRANDE DO NORTE 

No Brasil, o chamado “ciclo do açúcar” tem início em meados do século XVI, 

com a instalação dos primeiros engenhos no litoral brasileiro. O seu término, por sua 

vez, está associado a meados do século XVII
78

, quando o açúcar produzido nas colônias 

antilhanas da Holanda, Inglaterra e França, passam a dominar o mercado europeu, 

acabando com o monopólio do mercado mundial pelo açúcar brasileiro
79

. 

Apesar da importância e da facilidade didática desse esquema, esse tipo de 

síntese de um período histórico acaba por simplificar uma realidade muito complexa, 

resultando, muitas vezes, em distorções. Nesse sentido, é importante destacar que a 

produção de açúcar no Brasil não terminou subitamente em meados do século XVII, 

como adverte Eisenberg (1977, p. 29-30): 

[...] o ciclo exportador brasileiro pode ser definido como um período 

em que um determinado produto dominou tanto a lista de exportações 

do país quanto o mercado mundial da referida mercadoria atraindo, 
em resultado os fatores móveis de produção – capital e trabalho – e 

causando uma nova distribuição de rendas verticalmente, entre 

classes, e horizontalmente, pelas regiões geográficas. Porém, com 

grande freqüência a atividade exportadora chegou a nível muito mais 
elevado – tanto em termos de quantidade e valor do produto quanto 

em termos do montante de capital e trabalho empregados – em data 

                                                                                                                                                                                   
furo pode ser reutilizado na fabricação de açúcar ou de aguardente ou ainda empregado na 

complementação da alimentação de animais (FERNANDES, 1971; FERLINI, 1984; AZEVEDO, 1990). 
77

ANDRADE, 2011. 
78 Outros autores associam o fim do “ciclo do açúcar” ao início do “ciclo do ouro” na primeira metade do 

século XVIII.  
79 Eisenberg, 1977. 
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bem posterior. Assim, a despeito da queda do volume de exportação 

de açúcar durante o século XVIII, o valor ganho nessa atividade quase 

ininterrupta superou o valor produzido pela extração do ouro e 
diamantes no ciclo da mineração, 1700-1760. De maneira semelhante 

durante o século XIX, embora o café superasse o açúcar após 1830, o 

volume absoluto das exportações deste último chegou a um nível de 
500% acima do apogeu do ciclo do açúcar colonial. 

Dessa forma, a produção de açúcar no Brasil se manteve de forma praticamente 

ininterrupta, apesar das suas oscilações frequentes. 

Como vimos ao longo desse capítulo, o século XVI foi marcado pelo 

desenvolvimento da produção açucareira no Brasil e pelo monopólio do produto 

brasileiro no mercado europeu. Esse período de prosperidade se estendeu até as 

primeiras décadas do século XVII, quanto teve início a ocupação holandesa de uma 

importante região açucareira que se estendia por boa parte das capitanias localizadas na 

atual região Nordeste do Brasil, resultando na desarticulação de parte da atividade 

açucareira brasileira e na perda do monopólio do comércio do açúcar por Portugal. A 

partir de 1670, a alta dos preços e melhorias nas condições de transporte da produção e 

na qualidade do produto brasileiro inauguraram um período de recuperação e 

desenvolvimento da economia açucareira do Brasil que se prolongou até as primeiras 

décadas do século XVIII. 

Após as primeiras décadas de tendência positiva para a economia açucareira 

brasileira durante o século XVIII, tem início um novo período de depressão devido à 

concorrência do açúcar antilhano das colônias holandesas, francesas e inglesas, que 

produziam açúcar de melhor qualidade, estavam localizadas a uma menor distância da 

Europa e contavam com as políticas protecionistas de suas metrópoles. Mas, a partir da 

década de 1770, as revoluções de independência nas Antilhas e as guerras napoleônicas 

abririam novamente o mercado europeu ao açúcar brasileiro, principalmente o mercado 

inglês, o qual passou a ser o principal mercado consumidor do produto do Brasil.  

Esse período de recuperação e desenvolvimento da economia do açúcar no 

Brasil se estendeu até meados do século XIX, quando teve início uma longa e 

prolongada crise na produção brasileira, da qual ela jamais se recuperaria inteiramente. 

Com o fim das guerras napoleônicas, a produção de açúcar de beterraba na Europa 

passou a abastecer não só o mercado interno, mas também a disputar o mercado 

internacional. Disputa esta que o açúcar de cana brasileiro não conseguia enfrentar, já 
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que o açúcar de beterraba europeu era de melhor qualidade e a sua produção contava 

com um nível tecnológico superior. Durante um breve intervalo de tempo (1880-1890), 

o Brasil chegou a exportar açúcar para os Estados Unidos, que pouco tempo depois 

passou a consumir o açúcar das recém-conquistadas colônias no Caribe. Diante desse 

contexto, a produção de açúcar do Brasil se voltou para o mercado interno, o que 

fragilizou ainda mais a produção do Nordeste, devido a sua distância do principal centro 

populacional e consumidor do país: a região Sudeste, a qual, com o passar do tempo, 

passou a ser também a principal região produtora de açúcar do Brasil. 

A produção do açúcar no Rio Grande do Norte também acompanhou essas 

oscilações da economia açucareira do Brasil. A atividade açucareira foi implantada na 

então capitania do Rio Grande logo após o início do seu processo de conquista, no final 

do século XVI, com a instalação do primeiro engenho de açúcar da capitania, o engenho 

Cunhaú, no vale do rio homônimo. Entretanto, devido a uma série de fatores – como a 

falta de capitais, as condições ambientais não tão propícias, especialmente as condições 

de solo, onde os vales férteis dos rios eram intercalados por extensos tabuleiros de solo 

arenoso, a precária infraestrutura de escoamento da produção e a subordinação política a 

outras capitanias, a cultura da cana-de-açúcar no Rio Grande não acompanhou o ritmo 

de desenvolvimento de outras capitanias, como Pernambuco e até mesmo a Paraíba, que 

se beneficiaram da conjuntura internacional favorável de monopólio do açúcar brasileiro 

nas praças europeias. Apesar de contar com um engenho de médio a grande porte que 

transportava açúcar para Pernambuco, a produção potiguar se inseria de forma periférica 

no contexto brasileiro e a maior parte da sua economia estava voltada para o comércio 

intracolonial de mantimentos como milho e farinha, bem como para a criação de gado, 

que durante muito tempo foi uma das principais atividades econômicas do Rio Grande. 

Após a desarticulação da produção durante o período de ocupação holandesa, a 

cultura canavieira potiguar passou por um processo lento, porém contínuo de 

desenvolvimento, especialmente a partir do final do século XVIII, resultando num 

incremento do número de engenhos e na consolidação dos canaviais no litoral oriental 

ao sul de Natal. Esse contexto lançou as bases para o grande boom do açúcar em 

meados do século XIX na agora província do Rio Grande do Norte. Nesse período, a 

produção de açúcar se estendeu para o vale do Ceará-Mirim, que passou a ser a sua 

principal região produtora. Entretanto, apesar desse surto açucareiro, a produção 
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potiguar sempre ocupou uma posição periférica no contexto nacional, assim como a 

economia do Rio Grande do Norte de forma geral. A crise do açúcar a partir de meados 

do século XIX repercutiu de forma ainda mais intensa no Rio Grande do Norte, que 

reagiu de forma tardia aos seus efeitos. A primeira estrada de ferro foi instalada no 

território potiguar no final do século XIX e a primeira usina de açúcar foi construída 

apenas no início do século XX. 

Apesar da crise do açúcar e do deslocamento da principal região produtora do 

país do Nordeste para o Sudeste, tanto a produção de açúcar quanto o cultivo da cana 

ainda são atividades importantes para a economia norte-rio-grandense. Atualmente, o 

Rio Grande do Norte conta com usinas produtoras de açúcar e álcool combustível, como 

a Usina Vale Verde, em Baía Formosa e a Usina Estivas, em Arez. Embora possua um 

pequeno número de usinas, o litoral oriental potiguar ainda apresenta uma extensa área 

de cultivo de cana-de-açúcar que abastece essas unidades fabris da região. Alguns 

poucos engenhos remanescentes ainda mantém as suas atividades, seja através da 

produção de rapadura, como por exemplo, o engenho Japecanga em Macaíba, através da 

produção de cachaça, tais como o engenho Extrema em Pureza, que fabrica a cachaça 

Extrema, e o engenho Mucambo em Goianinha, que produz a cachaça Maria Boa, ou até 

mesmo com a produção de melaço, como o engenho Pituaçú em Canguaretama. 
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2 O território do açúcar      
a cultura canavieira e a estruturação do litoral oriental do RN 
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Neste capítulo tem início a discussão sobre o papel da produção e dos engenhos 

de açúcar na apropriação e estruturação do litoral oriental do Rio Grande do Norte, 

tendo como foco de análise a primeira das três dimensões do território propostas neste 

trabalho, a regional, na qual destacamos principalmente as vias de transporte da 

produção açucareira, tais como rios, caminhos, estradas e ferrovias, a sua infraestrutura 

de comercialização, como os portos, e a relações desses elementos com a configuração 

do território do litoral oriental potiguar. Entretanto, antes de tratar da infraestrutura 

associada à economia açucareira, é preciso entender o início do processo de apropriação 

do território no qual ela foi implantada e sua relação com a cultura canavieira. Uma 

análise mais enfática na dimensão territorial propriamente dita é realizada no último 

item do capítulo, no qual retomamos as discussões desenvolvidas ao longo deste, 

procurando articulá-las com o objetivo de refletir sobre o papel da produção de açúcar 

na apropriação e estruturação do litoral oriental norte-rio-grandense. Antes de 

iniciarmos a discussão territorial propriamente dita, fazermos uma breve descrição 

fisiográfica do recorte espacial do universo de estudo, o litoral oriental potiguar, 

discorrendo sobre as características ambientais que condicionaram o desenvolvimento 

da cultura da cana-de-açúcar e o processo de apropriação desse território.  

 

2.1 AS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO LITORAL ORIENTAL POTIGUAR  

Como foi dito na introdução deste trabalho, a região do litoral oriental do Rio 

Grande do Norte definida neste estudo
80

 corresponde à porção leste do estado que se 

inicia em Touros – marco divisor onde o litoral passa do sentido leste-oeste para o 

norte-sul – e vai até Baía Formosa, na divisa com a Paraíba, englobando toda a costa 

                                                             
80 Os estudos geológicos costumam dividir a costa do Rio Grande do Norte em dois setores distintos: o 

litoral oriental e o litoral setentrional. Esta classificação tem como referência a localização geográfica, 

que imprime uma direção preferencial no sentido norte-sul para o setor oriental e na direção leste-oeste 

para o setor setentrional, além das diferenças climáticas e tectônicas, que modelam e diferenciam esses 

dois setores da costa norte-rio-grandense. O litoral oriental abrange 166 km de extensão desde o Cabo do 

Calcanhar em Touros até a praia de Sagi no município de Baía Formosa (no limite entre o Rio Grande do 

Norte e a Paraíba), configurando 41% do litoral potiguar. O setor setentrional abrange a faixa litorânea 

que se estende por 244 km desde a praia de Tibau do município homônimo (na divisa entre o Rio Grande 

do Norte e o Ceará) até o Cabo do Calcanhar no município de Touros, representando 59% da costa 
potiguar (VITAL, 2005). O Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Estado do Rio 

Grande do Norte – IDEMA/RN – também utiliza esse termo para definir a Zona Homogênea do Litoral 

Oriental do Rio Grande do Norte, classificação que tem como base as características físicas, econômicas e 

demográficas das regiões do estado (IDEMA/RN; SEPLAN/RN, 2014). Entretanto, como já foi alertado 

na introdução desse trabalho, a região do litoral oriental potiguar aqui delimitada se aproxima, mas não 

corresponde em todo à Zona Homogênea do Litoral Oriental. 
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oriental potiguar e avançando em direção ao continente, abrangendo a região 

historicamente associada ao cultivo da cana-de-açúcar no Rio Grande do Norte (figura 

01). Como veremos a seguir, o litoral oriental possui características físico-ambientais, 

tais como clima, relevo, solo, vegetação e hidrografia, que a difere das demais regiões 

do território potiguar e que fizeram desta a principal região canavieira do Rio Grande do 

Norte.  

Em 60% do território norte-rio-grande predomina o clima semi-árido, que tem 

como principal característica a baixa precipitação pluviométrica, entre 400 a 600mm por 

ano, com chuvas distribuídas entre os meses de janeiro a abril. Essa região está sujeita 

às secas e à maior influência dos ventos secos alísio de nordeste. O litoral oriental 

potiguar apresenta clima sub-úmido na maior parte da sua área, com pluviosidade média 

de 800 a 1.200mm anuais, e um pequeno trecho de clima úmido na parte sul, que vai de 

Baía Formosa a Nísia Floresta, com pluviosidade média acima de 1.200mm anuais 

(figura 05). Nessa região, as chuvas estão distribuídas entre os meses de fevereiro a 

julho e predominam os ventos alísios úmidos de sudeste
81

.  

Do ponto de vista geológico, o litoral oriental é formado por rochas e terrenos 

sedimentares, representadas por formações do grupo barreiras recobertas por dunas
82

. 

Essa região não apresenta grandes elevações. Grosso modo, seu relevo é formado por 

campos de dunas na faixa litorânea, seguido de tabuleiros costeiros cortados pelos vales 

dos rios que formam as planícies fluviais
83

 especialmente no médio e baixo curso dos 

rios da região (figura 06). 

 

 

 

 

 

 

                                                             
81 IDEMA/RN; SEPLAN/RN, 2014. 
82 Para entender melhor esses elementos geológicos, tais como grupo barreiras, tabuleiros e dunas, ver 

VITAL (2005) e IDEMA/RN; SEPLAN/RN (2014). 
83 IDEMA/RN; SEPLAN/RN, 2014. 
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Figura 05: Clima do Rio Grande do Norte, com destaque para o litoral oriental 

 

 
Fonte: IDEMA/RN; SEPLAN/RN, 2014. 

 

Figura 06: Relevo do Rio Grande do Norte, com destaque para o litoral oriental 

 

 
 

Fonte: IDEMA/RN; SEPLAN/RN, 2014. 
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Além das diferenças climáticas, o litoral oriental possui algumas características 

geomorfológicas marcantes que o difere do setentrional, tais como a presença de linhas 

de recifes de arenito (também denominadas de beachrocks) paralelas à costa e a 

sequência de baías em forma de zeta (ou “Z”), principalmente no litoral ao sul de Natal. 

Essas características geram verdadeiras enseadas naturais protegidas das ondas mais 

fortes, que foram amplamente utilizadas no transporte flúvio-marítimo desde o início da 

colonização. Os tabuleiros litorâneos são planaltos levemente inclinados em direção ao 

mar e podem atingir até 200 m de altitude. Na faixa litorânea, os tabuleiros podem gerar 

falésias de até 15 m de altura, especialmente na parte sul do litoral oriental. Todavia, o 

trecho do litoral oriental ao norte de Natal apresenta um relevo mais plano, sem 

desníveis pronunciados e falésias, predominando as praias extensas e os campos de 

dunas
84

.Quanto aos tipos de solos, o litoral oriental potiguar possui uma grande 

diversidade seja em relação à composição físico-química, origem, granulometria, entre 

outros aspectos. Assim, encontramos nessa área solos ácidos e básicos, arenosos e 

argilosos, solos eluviais e aluviais. Quanto à fertilidade e umidade, características 

determinantes para o cultivo da cana-de-açúcar, os solos mais úmidos e férteis dessa 

região são encontrados principalmente nas várzeas dos rios. 

As principais formações vegetais encontradas no litoral oriental são: mata 

atlântica, cerrado, vegetação das praias e dunas (também conhecida como restinga) e os 

manguezais. A ocorrência dessas vegetações está diretamente associada às condições 

ambientais como clima, relevo e solo. A mata atlântica se estendia ao longo de toda a 

costa oriental do Brasil, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, avançando para 

o interior do continente. Em terras potiguares, a mata atlântica ocupava o litoral oriental 

de Maxaranguape/Ceará-Mirim a Baía Formosa, mas hoje está restrita a pequenos 

fragmentos devido ao intenso desmatamento que vem sofrendo desde os primórdios da 

colonização. Sua incidência está associada à pluviosidade e à umidade que permitem a 

formação de uma vegetação de maior porte e densidade, onde podemos encontrar 

árvores como o pau-brasil, o jatobá, a sucupira, a maçaranduba, o pau-ferro, a amescla, 

além de orquídeas e trepadeiras
85

.  

Os cerrados são encontrados nos tabuleiros litorâneos e tem como principais 

características a incidência de árvores tortuosas, esparsas e intercaladas por gramíneas, 

                                                             
84 VITAL, 2005. 
85 IDEMA/RN; SEPLAN/RN, 2014. 
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com a presença de dois extratos vegetais, um arbóreo-arbustivo, com elementos isolados 

ou em grupos formando ilhas de vegetação como destaque para as mangabeiras e os 

cajueiros, e um herbáceo ralo e descontínuo, caracterizado basicamente por gramíneas
86

.  

Nas dunas e nas praias encontramos uma vegetação especialmente adaptada às 

condições ambientais locais de umidade, nutrientes escassos e evaporação intensa. Nas 

praias predomina uma vegetação rasteira e espaça, como a salsa-da-praia, à medida que 

se afasta da praia em direção às dunas, o porte da vegetação aumenta, surgindo arbustos 

que podem formar matas de pouca densidade ou até mesmo matas fechadas. Apesar de 

ser uma planta exótica, o coqueiro também é amplamente encontrado nas praias da 

região
87

. 

Os manguezais ocorrem nas áreas de transição entre os ambientes terrestres e 

marinhos, tais como nas margens de baías, enseadas, barras, desembocaduras de rios, 

lagunas e reentrâncias costeiras, áreas sujeitas ao regime das marés e cujos solos são 

salinos e ricos em matéria orgânica. Esse ecossistema é composto por vegetais 

essencialmente arbóreos e por uma grande diversidade biológica, e se caracterizam 

como grandes “berçários” naturais de várias espécies de organismos marinhos
88

. 

Quanto à hidrografia, o Rio Grande do Norte possui 14 bacias hidrográficas 

(figura 07) sendo duas de longo curso, que englobam boa parte das porções oeste e 

central do estado e desaguam no litoral setentrional, as bacias Apodi/Mossoró (14.276 

km²) e Piranhas/Açu (17.498,5 km²), e as demais de médio e curto curso, que abrangem 

a parte leste do território potiguar e desaguam no litoral oriental, a saber: Boqueirão 

(250,5 km²), Punaú (447,9 km²), Maxaranguape (1.010,2 km²), Ceará-Mirim (2.635,7 

km²), Doce (387,8 km²), Potengi (4.093 km²), Pirangi (458,9 km²), Trairí (2.867,4 km²), 

Jacú (1.805,5 km²), Catú (208,5 km²), Curimataú (830,5 km²) e Guajú (150,6 km²). 

Além dessas, temos a Faixa Litorânea Norte (5.736,4 km²) e a Faixa Litorânea Leste 

(649,4 km²), ambas de escoamento difuso
89

.  

 

 

                                                             
86 IDEMA/RN; SEPLAN/RN, 2014. 
87 IDEMA/RN; SEPLAN/RN, 2014. 
88 IDEMA/RN; SEPLAN/RN, 2014. 
89 IDEMA/RN; SEPLAN/RN, 2014.  
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Entre as bacias hidrográficas localizadas na nossa região de estudo, destacamos 

as dos rios Curimataú, Jacú, Trairí e Ceará-Mirim, pela sua relação histórica com a 

cultura canavieira potiguar, sobre as quais tecemos uma breve descrição. A bacia do 

Potengi também merece destaque não tanto pela extensão dos seus canaviais, mas sim 

pela relação histórica com a cultura da cana, implantada desde o início da colonização 

nessa região e onde se instalaram importantes portos de exportação de açúcar, como os 

de Natal, Guarapes e Macaíba
90

.  

Os rios principais que formam as bacias hidrográficas da região se desenvolvem 

predominantemente no sentido oeste-leste. Os mais extensos nascem nas serras do 

sertão norte-rio-grandense, como o Ceará-Mirim e o Potengi, e outros têm sua origem 

no planalto da Borborema na Paraíba, tais como o Trairí, o Jacú e o Curimataú. Esses 

rios são intermitentes ou temporários, mas se tornam perenes próximos à costa, 

permitindo a navegação fluvial principalmente de pequenas embarcações, a exceção do 

rio Potengi, também conhecido outrora como rio Grande, mais largo e profundo do que 

os demais, o que permite a entrada de navios de maior porte. Suas águas descem as 

serras sertanejas, atravessam a caatinga e secam, gerando as chamadas várzeas secas, e 

voltam a emergir na faixa litorânea dos tabuleiros
91

, beneficiados pela pluviosidade 

mais intensa dos climas úmido e sub-úmido da região, dando origem aos chamados 

vales úmidos. Os rios menores, tais como o Boqueirão, o Punaú, o Maxaranguape, o 

Pirangi, o Catú e o Guajú, nascem nos tabuleiros litorâneos.  

A proximidade da água foi um dos principais fatores de localização dos antigos 

engenhos não só por servir de fonte de energia das primeiras moendas movidas a água, 

tais como a que existia no engenho Cunhaú, mas, principalmente, pela umidade e 

fertilidade das terras das várzeas nos rios e por servirem de meio de transporte da 

produção, além de fonte de consumo humano e de animais. Assim, historicamente, a 

cultura da cana-de-açúcar e os engenhos banguês se concentraram nas várzeas dos 

principais rios do litoral oriental, como o Curimataú, o Jacú, o Trairí, o Potengi, o 

                                                             
90 A partir do final do século XIX, a cultura da cana-de-açúcar se expandiu em direção ao norte de Ceará-

Mirim, atingindo o vale do rio Maxaranguape. A sua segunda varredura do Inventário de conhecimento 
dos engenhos de açúcar do litoral oriental do Rio Grande do Norte (1ª etapa) desenvolvido pelo 

IPHAN/RN identificou engenhos nos municípios de Taipu, Maxaranguape, Pureza e Touros, além 

daqueles já apontados na primeira varredura nos municípios tradicionalmente associados a essa cultura, 

tais como São José de Mipibu, Nísia Floresta, Goianinha, Canguaretama, Ceará-Mirim, entre outros 

(IPHAN/RN, 2013). 
91 CARVALHO FILHO, 1976. 
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Ceará-Mirim
92

 e seus respectivos afluentes, especialmente nos chamados vales úmidos, 

área localizada a poucos quilômetros da costa e que corresponde ao médio e 

principalmente ao baixo curso desses rios, cujos solos úmidos e férteis e o clima quente 

e úmido, como descritos neste primeiro item, reúnem as condições ambientais ideais 

para o cultivo da cana e a mata outrora abundante nessa região fornecia a lenha 

necessária para alimentar as fornalhas dos engenhos.  

 

2.2 A ECONOMIA AÇUCAREIRA E A ESTRUTURAÇÃO DA CAPITANIA DO 

RIO GRANDE DO NORTE 

2.2.1 O açúcar e a conquista do Rio Grande 

Diante da embrionária colonização portuguesa no século XVI, os engenhos 

pernambucanos estavam constantemente ameaçados pelos conflitos com os nativos, 

principalmente com os Potiguaras, índios do tronco Tupi que habitavam o litoral da 

Paraíba e do Rio Grande
93

. Sobre a ameaça Potiguara às capitanias de Pernambuco e 

Itamaracá, Gabriel Soares de Souza no seu Tratado Descritivo do Brasil em 1587
94

 

relata: 

Não é bem que passemos já do rio da Paraíba, onde se acaba o limite 

por onde reside o gentio potiguar, que tanto mal tem feito aos 

moradores das capitanias de Pernambuco e Itamaracá, e a gente dos 

                                                             
92

 Canaviais e engenhos também são encontrados nas terras frescas às margens de rios e açudes do sertão, 

onde ainda hoje se produz rapadura e cachaça para o mercado local. 
93

 Os índios do litoral se autodenominavam Tupi e referiam-se aos índios do sertão como Tapuias. Tanto 

os Tupi quanto os Tapuias eram formados por diversas nações ou tribos com diferenças culturais entre si. 

Os Potiguaras pertenciam ao tronco Tupi e ocupavam o litoral de parte dos atuais estados do Ceará, Rio 

Grande do Norte e Paraíba. Segundo Olavo de Medeiros Filho, os Tapuias eram organizados em duas 

nações principais, os Cariris e os Tarairiús, e estas nações estavam subdivididas em tribos ou famílias. Os 

Cariris, por exemplo, eram formados por tribos como os Curemas e Caicós, e os Tarairiús englobavam os 
Paiacus, os Jenipapos, os Canindés, os Pegas, os Panatis, entre outros (MEDEIROS FILHO, 2010; 

MONTEIRO, 2011).  
94

 Gabriel Soares de Souza faz um relato interessante sobre a vida e costumes dos índios Potiguaras: 

“Costumam estes potiguares não perdoarem a nenhum dos contrários que cativam, porque os matam e 

comem logo. Este gentio é de má estatura, baços de cor, como todo o outro gentio; não deixam crescer 

nenhuns cabelos no corpo senão os da cabeça, porque em eles nascendo os arrancam logo. Falam a língua 

dos tupinambás e caetés; têm os mesmos costumes e gentilidades, o que declaramos ao diante no capítulo 

dos tupinambás. Este gentio é muito belicoso, guerreiro e atraiçoado, e amigo dos franceses, a quem faz 

sempre boa companhia, e, industriado deles, inimigo dos portugueses. São grandes lavradores dos seus 

mantimentos, de que estão sempre mui providos, e são caçadores bons e tais flecheiros que não erram 

flechada que atirem. São grandes pescadores de linha, assim no mar como nos rios de água doce. Cantam, 
bailam, comem e bebem pela ordem dos tupinambás, onde se declarará miudamente sua vida e costumes, 

que é quase o geral de todo o gentio da costa do Brasil”. (SOUZA, 1587, p. 55). 
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navios que se perderam pela costa da Paraíba até o rio do Maranhão. 

Este gentio senhoreia esta costa do rio Grande até o da Paraíba, onde 

se confinaram antigamente com outro gentio, que chamam os caetés, 
que são seus contrários, e se faziam crudelíssima guerra uns aos 

outros, e se fazem ainda agora pela banda do sertão onde agora vivem 

os caetés, e pela banda do rio Grande são fronteiros dos tapuias, que é 
a gente mais doméstica, com quem estão às vezes de guerra e às vezes 

de paz, e se ajudam uns aos outros contra os tabajaras, que vizinham 

com eles pela parte do sertão. (SOUZA, 1587, p. 54-55). 

 

Assim, em muitas capitanias onde a ocupação portuguesa não se deu de forma 

efetiva, como a do Rio Grande e a da Paraíba, outras nações europeias, no caso dessas 

capitanias, principalmente os franceses, frequentavam o litoral e estabeleceram relações 

amistosas com os indígenas, que permitiram a exploração de pau-brasil e a instalação de 

pequenos portos ao longo da costa, pondo em xeque a posse da terra pela coroa 

portuguesa.  

Diante dessas ameaças, foram organizadas expedições militares que resultaram 

na conquista da Paraíba e na fundação da cidade de Nossa Senhora das Neves – atual 

cidade de João Pessoa – em 1585. Entretanto, a conquista desse novo território não 

livrou os portugueses da ameaça dos franceses e dos índios Potiguaras. Com a conquista 

da Paraíba, os franceses se deslocaram para o Rio Grande, onde a aliança com os 

Potiguaras permitiu que eles continuassem com o comércio de pau-brasil. Além disso, 

os Potiguaras do Rio Grande frequentemente assaltavam as roças e os arrabaldes da 

cidade de N. S. das Neves. Assim, com a conquista da Paraíba, a capitania do Rio 

Grande passou a ser o foco dos conflitos entre portugueses, franceses e Potiguaras, 

como relata Frei Vicente Salvador: 

Informado Sua Majestade das coisas da Paraíba, e que todo o dano lhe 
vinha do rio Grande, onde os franceses iam comerciar com os 

Potiguares, e dali saíam também a roubar os navios, que iam, e 

vinham de Portugal, tomando-lhes não só as fazendas, mas as pessoas, 
e vendendo-as aos gentios, para que as comessem, querendo atalhar a 

tão grandes males, escreveu a Manuel Mascarenhas Homem, capitão-

mor em Pernambuco, encomendando-lhe muito que logo fosse lá fazer 

uma fortaleza, e povoação, o que tudo fizesse com conselho e ajuda de 
Feliciano Coelho, a quem também escreveu, e ao governador geral d. 

Francisco de Souza, que para isto lhe desse provisões, e poderes 

necessários para gastar da sua Real Fazenda tudo o que lhe fosse 
necessário [...]. (SALVADOR, 1627, p. 104). 

 



74 
 

Apesar de conhecido desde os primórdios da colonização portuguesa, a 

apropriação e ocupação do território do Rio Grande só serão efetuadas pela coroa 

décadas depois. Nos primeiros anos após a sua chegada, os portugueses mantiveram um 

contato eventual com essas terras através da exploração do pau-brasil
95

. Entre 1534 e 

1536, o rei de Portugal D. João III dividiu a terra da Santa Cruz em capitanias 

hereditárias e concedeu a João de Barros e Aires da Cunha a capitania do Rio Grande 

(figuras 08 e 09), cujos limites abrangiam o território do atual estado do Rio Grande do 

Norte, bem como partes da Paraíba, Ceará, Piauí e Maranhão. Apesar do envio de duas 

expedições em 1535 e em 1555, a forte resistência dos índios do litoral, os Potiguaras, 

impediu a apropriação efetiva da capitania do Rio Grande por Portugal
96

.  

 

Figura 08: Capitanias hereditárias do Brasil  

  
Autor: Luís Teixeira, 1574. Disponível em: 

<http://www.novomilenio.inf.br/santos/mapa11bg.ht

m>. Acesso em: 25 fev. 2015.  

Autores: Desenho elaborado por Luana Cruz e Hélio J. 

de Oliveira Jr. (2015) sobre original de Luís Teixeira 

(1574). Fonte: Acervo pessoal. 

                                                             
95 Um dos primeiros registros da presença portuguesa em terras norte-rio-grandenses é o chamado marco 

de Touros. Este marco foi chantado no litoral do Rio Grande do Norte, no local que ficou conhecido 
como Praia dos Marcos – próximo à atual cidade de Touros –, por uma expedição de reconhecimento das 

terras recém-descobertas por Pedro Álvares Cabral. Em 1501, a expedição atingiu a costa e chantou um 

marco de pedra lioz, talhado com as insígnias da Cruz da Ordem de Cristo e das Armas do Rei de 

Portugal, simbolizando a posse e autoridade da coroa portuguesa sobre esse novo território (CASCUDO, 

1984; TEIXEIRA, 2009). 
96 TEIXEIRA, 2009. 
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Figura 09: Nova proposta do mapa das capitanias hereditárias97 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: CINTRA, 2013. 

 

                                                             
97 Segundo estudos desenvolvidos por CINTRA (2013), existem problemas de representação no clássico 

mapa das capitanias hereditárias da América Portuguesa do século XVI (figura 08). A partir de estudos de 

fontes primárias como as cartas de doação e forais e a cartografia da época, em especial o mapa de 

Bartolomeu Velho, o autor propôs um novo desenho para o mapa em questão (figura 09). Entre as 
principais alterações propostas, destacamos aquelas que dizem respeito às capitanias de Aires da Cunha e 

de João de Barros, que deram origem ao território do Rio Grande do Norte: as linhas de divisa nas 

capitanias do norte, que devem correr segundo meridianos e não segundo paralelos e a divisão em 

quinhões das capitanias de Aires da Cunha (Rio Grande do Norte 1) e de João de Barros (Rio Grande do 

Norte 2). Para uma discussão mais aprofundada sobre a configuração das capitanias hereditárias do 

Brasil, ver CINTRA (2013). 
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Assim, no final do século XVI, D. Francisco de Souza, Governador Geral do 

Brasil, mandou organizar uma expedição militar de conquista do Rio Grande, 

comandada pelo capitão-mor de Pernambuco, Manuel Mascarenhas Homem, e pelo 

capitão-mor da Paraíba, Feliciano Coelho. Essa expedição foi composta por duas 

frentes: uma esquadra por mar e companhias de infantaria e cavalaria por terra, sendo, 

esta última, comandada pelos irmãos Jorge e Jerônimo de Albuquerque. Militares, 

colonos, padres jesuítas e franciscanos e indígenas de Pernambuco e da Paraíba 

formaram um verdadeiro exército que em 1597 chegou à foz do Rio Grande – mais 

conhecido atualmente como rio Potengi – e conquistou, ou melhor, começou o processo 

de conquista da capitania, processo que se estenderia, a rigor, por pelo menos mais um 

século, diante dos obstáculos que ainda surgiriam. Como forma de consolidar a posse do 

território, teve início a construção do Forte dos Reis Magos em 1598
98

 (figuras 10 e 11) 

e a fundação da cidade do Natal em 1599. O acordo de paz entre os portugueses e os 

Potiguaras foi celebrado na capitania da Paraíba em 11 de junho de 1599
99

.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
98 Segundo Hélio Galvão (1979), em 6 de janeiro de 1598, dia de Santos Reis, teve início a construção de 

uma fortificação próxima à Barra do Rio Grande (Rio Potengi). Entretanto, Galvão adverte que a 

construção do Forte dos Reis Magos, tal qual conhecemos hoje, teve início nos primeiros anos do século 

XVII, conforme projeto do padre jesuíta Gaspar de Samperes. Após diversos melhoramentos, achava-se 

concluído em 1630. “Dia dos Reis Magos, 6 de janeiro de 1598, pôde o capitão-mor iniciar a construção 

de um forte na praia, em pau a pique, com varas, barreado com lama do mangue. [...] Iniciadas a 6 de 

janeiro, as obras foram intensificadas, trabalhando por turnos que se revezavam sem que os serviços 

sofressem interrupções. Por esta forma, pode a bastida estar pronta a 24 de junho. Não era, porém, a 

Fortaleza que se concluía: era uma fortificação provisória, com o mínimo de segurança para abrigar a 
gente da expedição, protegendo-a contra inesperado ataque gentio. Também não foi erguida no arrecife, 

porque construção daquele tipo não resistiria ao primeiro impacto das águas, pois a área adjacente fica 

totalmente coberta na maré cheia ‘seis horas o cobre mar’ disse o Sargento-Mor DIOGO DE CAMPOS. 

Simples paliçada, na praia, fora do alcance das marés. Era aliás a praxe seguida [...]”. (GALVÃO, 1979, 

p. 20-22).   
99 SALVADOR, 1627; CASCUDO, 1984. 
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Figura 10: Forte dos Reis Magos 

 
Autor: Canindé Soares, 2013. Fonte: Disponível em: <http://canindesoares.com/fotos-

aereas-de-natal-feitas-na-tarde-desta-terca-feira>. Acesso em: 05 de agosto de 2014. 
 

Jerônimo de Albuquerque é um personagem-síntese desse período. Descendente 

de uma nobre família portuguesa, os Albuquerque, ele fazia parte da chamada “elite da 

terra” de Pernambuco. Era sobrinho de Dona Brites de Albuquerque, esposa de Duarte 

Coelho, capitão-mor desta capitania. Filho de português com uma índia
100

, conhecia os 

costumes e a língua dos nativos e chegou a deixar descendentes das relações que teve 

com as filhas de alguns dos principais dos índios da terra. Esse conhecimento era 

bastante útil nas guerras travadas com os nativos, nas quais participou ativamente. Em 

troca de privilégios e mercês, lutou em nome da coroa portuguesa pela posse do 

território das capitanias do atual território nordestino, chegando a incorporar o nome 

Maranhão ao seu sobrenome após a conquista desta capitania. Em troca, recebeu do rei 

extensas datas de terra e ocupou importantes cargos públicos, sendo o segundo capitão-

mor da capitania do Rio Grande
101

. 

A trajetória de Jerônimo de Albuquerque ilustra bem a relação direta entre a 

conquista do Rio Grande e os interesses da elite da sociedade colonial instalada em 

Pernambuco e, posteriormente, na Paraíba, formada principalmente por senhores de 

                                                             
100 Jerônimo de Albuquerque era filho da união de Jerônimo Albuquerque, fidalgo português, com Dona 

Maria do Espírito Santo Arco Verde, nome de batismo da filha do índio Tuixaua Ubiraubi (CASCUDO, 

2008). 
101 CASCUDO, 2008. 

http://canindesoares.com/fotos-aereas-de-natal-feitas-na-tarde-desta-terca-feira
http://canindesoares.com/fotos-aereas-de-natal-feitas-na-tarde-desta-terca-feira
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engenho que tinham na produção de açúcar sua principal fonte de riqueza. Foram os 

membros de famílias portuguesas como os Albuquerques, que participaram das 

expedições de conquista e ocupação das novas fronteiras e que formaram as matrizes da 

elite da sociedade colonial do Rio Grande. Através de mercês e dos privilégios 

adquiridos na participação nas guerras de conquista contra os Potiguaras e os franceses, 

homens vindos de Pernambuco e da Paraíba transplantaram-se para o Rio Grande, 

organizando lavouras de cana-de-açúcar e de mantimentos, instalando engenhos e 

currais de gado e construindo casas nas terras concedidas pela coroa. Assim, durante o 

período colonial, as mesmas famílias que detinham o poder político e econômico em 

Pernambuco, passaram a detê-lo na Paraíba e, posteriormente, também no Rio 

Grande
102

. 

Além das famílias abastadas, os colonos de origem humilde também viam nas 

guerras de conquista uma forma de ascensão social, tendo em vista que através desses 

serviços prestados à coroa e do tráfico de influência, poderiam conseguir terras e os 

capitais necessários para a exploração econômica das mesmas, através da instalação de 

engenhos, currais, canaviais e exploração de pau-brasil, entre outras atividades. Assim, 

a participação nas guerras de conquista rendeu benefícios aos soldados, seja através da 

obtenção de datas de terra ou da nomeação a cargos públicos
103

. Como foi o caso de 

Francisco Domingues Santiago, piloto-mor da armada de conquista da capitania do Rio 

Grande, comandada pelos capitães-mores de Pernambuco e da Paraíba, que recebeu 

uma data de terra no Rio Grande do próprio capitão-mor de Pernambuco, Manoel 

Mascarenhas Homem
104

. 

Em suma, a conquista do Rio Grande garantiu a expansão da linha de fronteira, 

contribuindo para a defesa dos engenhos pernambucanos e paraibanos, e serviu de ponta 

de lança para a conquista de outras terras ao norte, como as do Ceará e do Maranhão
105

. 

No final do século XVI, as capitanias de Pernambuco, Itamaracá, Paraíba e Rio Grande, 

formavam um espaço colonial único, organizado em função dos interesses da coroa 

portuguesa e daqueles que controlavam a produção açucareira, tendo em Olinda a sede 

                                                             
102 GONÇALVES, 2007. 
103 GONÇALVES, 2007. 
104 TRESLADO, 1614. 
105

A conquista da capitania do Rio Grande também proporcionou o cativeiro de um significativo substrato 

indígena. Os nativos capturados serviam tanto nas tropas organizadas pela coroa que, com a ajuda dos 

colonos, procuravam estender as fronteiras de ocupação cada vez mais para o norte, quanto como mão-de-

obra nos engenhos e em outras atividades da colônia, ainda que isso tenha ocorrido com mais frequência, 

no caso do Rio Grande, nos séculos XVI, XVII e na primeira metade do XVIII.  
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dos capitais necessários para o seu desenvolvimento
106

. Nesse contexto, os engenhos e a 

produção de açúcar eram parte integrante desse processo de conquista e colonização 

efetiva das terras dessas capitanias, pois representavam a sua dimensão econômica. 

Como vimos no capítulo anterior, a colonização do Brasil tinha como objetivo a 

exploração econômica das terras da colônia em benefício da metrópole e sendo o açúcar 

o principal produto econômico do Brasil nesse período, a expansão dos engenhos e da 

produção açucareira foi uma das principais motivações para a conquistada efetiva de 

novas terras. Além disso, os lucros gerados com a economia do açúcar contribuíram 

para o financiamento desse processo de conquista e colonização.  

 

2.2.2. Sesmarias, açúcar e o processo de ocupação e estruturação da capitania 

(século XVII) 

Após a construção do Forte dos Reis Magos, responsável pela defesa do rio 

Potengi e do próprio Rio Grande, e a fundação da primeira povoação da capitania, a 

cidade do Natal, capital e centro administrativo da capitania do Rio Grande, tem início a 

distribuição de terras através de sesmarias. A coroa portuguesa doava as terras e em 

troca exigia que as mesmas fossem exploradas, povoadas e defendidas pelos colonos, 

passando assim parte dos custos da colonização aos seus súditos e recolhendo os 

impostos necessários à manutenção das terras conquistadas. 

Sobre as terras doadas na capitania do Rio Grande nos primeiros anos da 

colonização, o documento intitulado Treslado do auto e mais Deligencias que se fizerão 

Sobre as datas de terras da capitania do Ryo grande, que se tinham dado, datado de 

1614, nos revela importantes informações. Em atendimento ao alvará de sua majestade, 

de 28 de setembro de 1612, o governador geral do Brasil, Gaspar de Souza, determinou 

que o capitão-mor de Pernambuco, Alexandre de Moura, e o ouvidor geral do Brasil, 

Manuel Pinto da Rocha, fossem à capitania do Rio Grande e, juntamente com o capitão-

mor desta capitania
107

, o recém-empossado Francisco Caldeira de Castello Branco, 

fizessem uma diligência com o objetivo de analisar as datas de terras doadas na 

                                                             
106 GONÇALVES, 2007. 
107 O padre vigário Guaspar Guonçalves Rocha e Manoel Rodrigues, uns dos moradores mais antigos da 

capitania do Rio Grande, também acompanharam o capitão-mor Francisco Caldeira de Castello Branco na 

diligência, tendo em vista que o mesmo tinha pouco conhecimento sobre a capitania já que tinha tomado 

posse do cargo há apenas seis meses (TRESLADO, 1614). 
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capitania do Rio Grande. As informações a respeito dessa diligência estão compiladas 

no dito Treslado.  

Instalada em 21 de fevereiro de 1614, a referida diligência coletou informações 

sobre as sesmarias concedidas (nome dos sesmeiros, limites e extensão das datas de 

terra), verificando se as terras doadas foram povoadas e aproveitadas e se foram feitas 

benfeitorias nas mesmas. Para tal, foram convocadas todas as pessoas que tivessem 

terras no Rio Grande para comparecerem na capitania e apresentarem os títulos das suas 

terras, para que o capitão-mor de Pernambuco e o ouvidor geral do Brasil procedessem 

à análise das mesmas
108

.  

Essa diligência foi divulgada não só no Rio Grande, mas também na vila de 

Olinda e na cidade da Paraíba. “E que para poder vir a notícia a todos que já possuem 

terras da dita capitania como os que as quisessem pedir e cultivar se tinha lançado 

bando na vila de Olinda e na cidade da Parayba e nesta se tinha fixado a cópia dele nas 

portas das Igrejas e na fortaleza [...]” (TRESLADO, 1614, p. 112-113). Esse trecho do 

Treslado releva o vínculo existente entre os primeiros sesmeiros da capitania do Rio 

Grande com as capitanias de Pernambuco e da Paraíba, o que nos leva a crer que parte 

das terras doadas no Rio Grande foi concedida a moradores de Pernambuco e da Paraíba 

e/ou que existia o interesse que os moradores dessas capitanias vizinhas viessem ao Rio 

Grande solicitar, cultivar e povoar as datas de terras a serem doadas. 

Após a divulgação, tem início a diligência propriamente dita, na qual foi 

analisado o livro das datas da capitania do Rio Grande. Segundo o Treslado, foram 

identificadas 186
109

 datas de terras já doadas nesta capitania. Essas terras estavam 

situadas principalmente no litoral oriental do Rio Grande, nas várzeas de rios como o 

Potengi, o Jundiaí, o Ceará-Mirim, o Jacú e o Curimataú (figura 01), mas também em 

áreas mais distantes, em direção ao interior. Algumas também estavam localizadas no 

sítio da cidade do Natal, a capital do Rio Grande e até então a única cidade da capitania. 

Entretanto, a maioria das datas estava despovoada, abandonada e devoluta, e não havia 

recebido nenhum tipo de benfeitoria. Entre os usos das poucas terras aproveitadas, 

                                                             
108 TRESLADO, 1640. 
109 Foram identificadas 186 datas de terra doadas, sendo 185 durante a diligência e uma após a mesma.  

Esta última havia sido doada pelo capitão-mor de Pernambuco Manoel Mascarenhas Homem a Francisco 

Domingues Santiago, piloto-mor da armada de conquista da capitania do Rio Grande, comandada pelos 

capitães-mores de Pernambuco e da Paraíba. Como na época ainda não existia o livro das datas de terra da 

capitania do Rio Grande, o registro da mesma foi feito na vila de Olinda, em Pernambuco (TRESLADO, 

1614). 
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destacam-se os pastos e currais de gado, as lavouras de cana-de-açúcar, as roças de 

mantimentos e alguns poucos portos de pescaria. 

O aproveitamento das terras doadas era uma preocupação constante da coroa, 

pois apenas com o povoamento e o cultivo das terras seria possível recolher os impostos 

necessários para promover a colonização e gerar os lucros advindos da comercialização 

dos produtos brasileiros no mercado europeu. Afinal, esse era o objetivo da colonização 

portuguesa do Brasil: explorar economicamente as terras conquistadas, que deveriam 

contribuir para a geração de riquezas para a metrópole. E sendo o açúcar o principal 

produto econômico brasileiro, era de interesse da coroa saber se existiam no Rio Grande 

terras propícias ao cultivo da cana-de-açúcar e capazes de engenhos, e até mesmo que 

tipo de engenho era possível implantar, se de moenda movida à água (engenho d’água) 

ou a bois (trapiche
110

), e se os sesmeiros tinham os recursos necessários para garantir a 

sua exploração, como releva o trecho do Treslado abaixo: 

E assinado o dito termo lhes encarregaram mais o dito capitão e 

desembargador que relatassem tão bem cada data de terra para que 

pode prestar, a saber si para pastos ou roçarias de mantimentos ou se 
entre elas há alguma que seja de préstimo para plantas de canas e 

engenho d’água ou trapiches e aí que lhes informassem tão bem das 

posses que tiveram as pessoas que tem as ditas terras, ou de novo as 

pedirem pera as poderem cultivar e eles prometerão fazer assim e 
tornarão assinar. (TRESLADO, 1614, p. 119-120). 

 

Essa era a finalidade maior da diligência: analisar as terras doadas e promover a 

repartição daquelas que ainda não o tinham sido ou que estavam subutilizadas, 

garantindo a exploração das mesmas e a arrecadação de tributos. Entre os possíveis usos 

da terra, fica clara a intenção de promover o cultivo da cana e a instalação de engenhos, 

como já vinha sendo feito nas capitanias vizinhas da Paraíba e de Pernambuco.  

 

Eu Elrey faço saber aos que este alvará virem que eu sou informado 
que na capitania do Rio grande do estado do Brasil se repartiram terras 

a diversas pessoas com obrigação de as cultivarem e beneficiarem, 

conforme as condições e obrigações que lhe foram postas com que 
não tem comprido e em que meu serviço e fazenda recebem perda, e 

tendo a isso consideração e a boa informação que tenho da bondade 

e capacidade das ditas terras por nelas se fazerem engenhos e 

outras fabricas e benfeitorias [...] ordeno vá a capitania de 
Pernambuco por presidente da Alçada que ali mando enviar, ou o 

desembargador que for por presidente dela juntamente com Alexandre 

de Moura capitão mor da mesma capitania de Pernambuco façam 

                                                             
110 Trapiche é um termo utilizado para designar os engenhos cuja moenda era movida à tração animal, 

mas também é empregado para definir os armazéns onde se guardava o açúcar (e/ou outras mercadorias) 

para a exportação. 
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repartição das terras da dita capitania do Ryo grande assim das que 

não tiverem repartido, como das que pela dita maneira já estiverem em 

que se não houver feito beneficio tendo passado o tempo que para isso 
foi limitado [...].(TRESLADO, 1614, p. 114-115, grifo nosso).   

 

Outra preocupação era a dimensão das terras. Aquelas que foram doadas, mas 

que foram consideradas exorbitantes, deveriam ser repartidas e concedidas a outros 

colonos que pudessem melhor promover a sua exploração econômica. Foi o caso da data 

de terra doada por Jerônimo de Albuquerque aos seus filhos Antônio e Mathias de 

Albuquerque em 2 de maio de 1604 “[...] a qual data é cinco mil braças de terras em 

quadra na várzea de cunhaú começando a medir donde entra a ribeira de piquis em 

curumataú [...]” (TRESLADO, 1614, p. 132). Essa data de terra foi considerada 

demasiadamente extensa por sua majestade, que determinou que, se não tivessem sido 

feito benfeitorias nas ditas terras, as mesmas deveriam ser repartidas ao meio, ficando 

metade com os filhos de Jerônimo de Albuquerque e a outra seria concedida a outros 

colonos.  

 Como vimos anteriormente, conhecer a qualidade das terras existentes na 

capitania e saber quais poderiam servir para o cultivo da cana-de-açúcar e para a 

instalação de engenhos era uma das preocupações da coroa, que mandou o mestre de 

engenho da Paraíba, Jerônimo Matheus, acompanhado de dois dos mais antigos 

moradores do Rio Grande, Manoel Fernandes e Domingos Martins, para averiguar a 

qualidade das terras dos vales dos rios do litoral oriental da capitania. 

Após percorrem as terras das várzeas do rio Ceará-Mirim – ou Seara, como era 

conhecido na época –, Jerônimo Matheus, Manoel Fernandes e Domingos Martins 

relataram o seguinte: 

Disseram que viram toda a dita várzea, e que há terra dela que é de 
préstimo e qualidade para se poder plantar cana e que na parte dela 

que está desalagada disse o dito Jerônimo Matheus que se podia fazer 

um engenho d’água por haver quantidade dela bastante para isso e 
posto que vinha muito baixa lhe parecia que buscando-lhe o 

nascimento se lhe poderia por ventura achar altura que fosse bastante 

para o que era necessário ir lhe buscar no nascimento e tirar-lhe o 

nível pera se poder saber ao certo se tinha altura para engenho e 
corrente e pera se poder desalagar maior parte da várzea que está 

alagada por que desalagando-se se poderá fazer nela mais de dois 

trapiches. Porém que por todas aquelas paragens não viu madeiras 
reais para as peças principais dos engenhos e que isto era o que 

declaravam da dita vargem [...]. (TRESLADO, 1614, p. 156).    

  

Esse relato mostra que a qualidade das terras das várzeas do rio Ceará-Mirim 

para o cultivo da cana já era conhecida desde 1614. Segundo Jerônimo Matheus, estas 
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terras seriam capazes de um engenho d’água e mais dois trapiches, se as terras alagadas 

fossem tratadas
111

. Nesse contexto, as condições ambientais eram determinantes para a 

viabilização do cultivo da cana e da instalação de engenhos. Os rios proporcionavam a 

umidade ao solo necessária para a plantação de cana-de-açúcar e facilitavam o 

escoamento da produção, as matas forneciam a madeira para a fabricação de moendas e 

de outros equipamentos do engenho, para a construção das edificações e mesmo para 

alimentar as fornalhas. Essas condicionantes ambientais também determinavam o tipo 

de força motriz empregada na moenda de cana do engenho, se movida à água, em terras 

localizadas próximas a rios que permitiam a canalização das águas, ou se movida a 

animais, como bois, em áreas onde o emprego da moenda d’água não era possível
112

. 

Além disso, o número de engenhos deveria ser proporcional à área cultivável de cana 

para não gerar disputa entre eles. 

Todos esses fatores foram levados em consideração nas observações do mestre 

de engenho paraibano que, juntamente com os seus acompanhantes Manoel Fernandes e 

Domingos Martins, continuou a vistoria pelos vales dos rios do litoral oriental da 

capitania do Rio Grande, seguindo para as terras das várzeas dos rios Potengi e Jundiaí. 

Apesar de capazes de cana, segundo o Treslado (1640), as terras das várzeas desses dois  

rios, onde estava localizada a data de terra concedida aos padres da Companhia de 

Jesus, não eram tão propícias quanto as do rio Ceará-Mirim. As terras do rio Potengi 

eram capazes de dois trapiches. Já as do rio Jundiaí eram capazes para a plantação de 

cana, mas não para a instalação de engenhos. 

Após a vistoria dos rios Ceará-Mirim, Potengi e Jundiaí, e confirmada a 

possibilidade de cultivo de cana e instalação de engenhos nas respectivas várzeas, 

Manoel Pinto da Rocha, ouvidor geral do Brasil, e Alexandre Moura, capitão-mor de 

Pernambuco, acompanhados do mestre de engenhos Jerônimo Matheus, se dirigiram em 

8 de março de 1614 para o vale do Curimataú (que tem no rio Cunhaú um dos seus 

principais afluentes) para avaliar a qualidade e a quantidade das terras doadas aos filhos 

de Jerônimo de Albuquerque. Após avaliação, Jerônimo Matheus afirmou que as terras 

de Cunhaú já possuíam um engenho d’água moente e corrente (ou seja, em bom 

funcionamento), o tradicional engenho Cunhaú e, segundo o Treslado, estavam sendo 

                                                             
111 O problema do alagamento das terras das várzeas do rio Ceará-Mirim será alvo de constantes 

reclamações dos senhores de engenho durante o século XIX. Este assunto será retomado ao longo desse 

capítulo. 
112 Os engenhos d’água eram superiores aos trapiches: sua produção era estimada em dobro em relação 

aos engenhos de tração animal (AZEVEDO, 1990).   
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tomadas as providências para a instalação de mais um engenho, onde o próprio 

Jerônimo Matheus foi responsável por tirar o nível das águas para a implantação do 

mesmo. Segundo Jerônimo Matheus, na data de terra de Antônio e Mathias de 

Albuquerque, se todas as terras dessa sesmaria fossem cultiváveis, era possível construir 

três ou quatro engenhos. Porém, respeitando a qualidade das terras, elas eram capazes 

de dois engenhos, pois nem todas as terras eram propícias para o cultivo da cana, já que 

partes delas eram muito secas e outras bastante alagadiças
113

. 

Assim, passados dezessete anos do início da conquista da capitania em 1597, o 

Rio Grande contava em 1614 com apenas um engenho, o Cunhaú. Ainda segundo o 

Treslado, existia a possibilidade de serem instalados mais dois engenhos na capitania: 

mais um nas várzeas de Cunhaú, na data de terra de Antônio e Mathias de Albuquerque, 

e outro na ribeira do rio Potengi, na terra do padre vigário do Rio Grande Gaspar 

Gonçalves Rocha
114

 “que a tinha cultivado de roçarias de mantimentos e que muito 

inteiramente pagava os dízimos de sua majestade e que ia roçando outra parte dela para 

plantar canas e ver se era capaz delas e de um trapiche” (TRESLADO, 1614, p. 120). 

Entretanto, a má qualidade das terras da capitania é relato recorrente na análise 

das datas doadas, onde, segundo o Treslado
115

, era a maior parte das terras do Rio 

Grande de pouco ou nenhum proveito. 

Um documento datado de 1607 intitulado Relação das Cousas do Rio Grande, 

do sítio e disposição da terra, aponta no sentido contrário. Segundo o autor: 

[...] é a capitania melhor que a da Paraíba. Porque as várzeas todas 

servem para ingénios, os campos todos para criação de gado e neste 
particular por comum parecer de todos é a melhor terra do Brasil, 

porque não tem passo de terra que não aproveite para isso, com 

excelentes água; não faltam tampouco muitos matos para fazer 

rocerias, tem os ares muito sãos, e, como estar tão perto da linha, não 
é muito quente. (LEITE, 1607 apud LOPES, 2003, p. 58). 

 

Em contraponto, outros cronistas da época informam que as terras da capitania 

do Rio Grande não eram propícias ao cultivo da cana, como afirma o sargento-mor do 

                                                             
113 TRESLADO, 1640. 
114

 Tratava-se de duas mil e quinhentas braças ao longo do rio Potengi. A primeira data de terra registrada 

no livro da capitania do Rio Grande, que foi doada pelo capitão-mor de Pernambuco, Manoel 

Mascarenhas Homem, ao primeiro capitão-mor do Rio Grande, João Rodrigues Colaço, em 09 de janeiro 
de 1600. Sendo que, em 1614, encontrava-se o título de compra da mesma com o vigário da capitania do 

Rio Grande, Gaspar Gonçalves Rocha. 
115 Para mais informações sobre o Treslado, ver TEIXEIRA, Rubenilson Brazão. Terra, casa e produção. 

Repartição de terras da capitania do Rio Grande (1614). In: MERCATOR: Revista de Geografia da UFC. 

v. 13. n. 2, p. 105-124. mai./ago. 2014. Fortaleza: Universidade Federal do Ceará, 2014. Disponível em:  

<http://www.mercator.ufc.br/index.php/mercator/article/viewFile/1389/545>. Acesso em: 06 mar. 2014. 
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Brasil, Diogo de Campos Moreno em sua descrição da capitania de 1609, que segundo 

ele é de “[...] pouco proveito para canas de açúcar [...]” (MORENO, 1609 apud 

MEDEIROS FILHO, 1997, p. 60), tendo apenas um engenho funcionando.  

Ao tratar do início da povoação do Rio Grande, o relato de Frei Vicente do 

Salvador de 1627 também confirma que as terras da capitania do Rio Grande não eram 

tão propícias ao cultivo da cana-de-açúcar: 

Feitas as pazes com os Potiguares, como fica dito, se começou logo a 
fazer uma povoação no Rio Grande uma légua do forte, a que chamam 

a cidade dos reis [Natal], a qual governa também o capitão do forte, 

que el-rei costuma mandar cada três anos. Cria-se na terra muito gado 
vacum, e de todas as sortes, por serem para isto as terras melhores que 

para engenhos de açúcar, e assim não se hão feito mais que dois, nem 

se puderam fazer, porque as canas-de-açúcar requerem terra massapês 

e de barro, e estas são de areia solta, e assim podemos dizer ser a pior 
do Brasil, e contudo se os homens tem indústria, e querem trabalhar 

nela, se fazem ricos (SALVADOR, 1627, p. 108). 

 

Se, por um lado, o documento de 1607 parece ser mais um relato otimista com o 

intuito de atrair colonos e promover a ocupação e exploração da capitania do Rio 

Grande do que uma descrição realista da mesma, por outro, as afirmações de Frei 

Vicente do Salvador de 1627 também precisam ser relativizadas. Como vimos no item 

sobre as características ambientais do litoral oriental potiguar, essa região é coberta 

extensos tabuleiros litorâneos, onde predominam os solos arenosos poucos férteis, e é 

uma área com grande incidência de dunas localizadas próximas às praias, de “areia 

solta” como disse Vicente do Salvador. Todavia, esses tabuleiros são intercalados pelos 

vales férteis dos rios da região, onde o clima úmido e sub-úmido e o solo fértil e úmido 

das várzeas dos rios fazem dessa uma área propícia ao cultivo da cana-de-açúcar, 

especialmente os vales do Ceará-Mirim, do Capió (rio Trairí), do Jaú e do Curimataú, 

que se tornarão os principais centros produtores de açúcar do Rio Grande do Norte ao 

longo dos séculos. Além das condições de clima e solo, o litoral oriental possuía outra 

característica fundamental para implantação de engenhos de açúcar: a vegetação de 

mata atlântica, abundante em madeiras de qualidade que serviam tanto para alimentar as 

fornalhas quanto para a construção de edificações e para o fabrico de equipamentos dos 

engenhos
116

. 

                                                             
116

 A Mata Atlântica no Rio Grande do Norte ocupava toda a costa litorânea que se estendia de 

Touros/Maxaranguape a Baía Formosa. Entretanto, a extração desordenada de pau-brasil, o cultivo da 

cana-de-açúcar, a urbanização, a construção de estradas, as atividades industriais, entre outras, tem 
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Mesmo contando com os vales férteis dos rios do litoral oriental e com o desejo 

da coroa portuguesa de expandir a lavoura canavieira no Rio Grande, em 1627 esta 

capitania contava com apenas dois engenhos. Assim, podemos inferir que, apesar das 

características ambientais serem uma condicionante fundamental para a implantação da 

cultura da cana-de-açúcar, outros fatores também influenciaram o desenvolvimento 

desta atividade econômica em terras potiguares, como veremos ao longo deste trabalho. 

Entretanto, vale destacar que, mesmo em pequeno número, esses primeiros engenhos 

tiveram um papel importante no processo de ocupação, exploração e defesa do território 

da nascente capitania do Rio Grande, como veremos a seguir. 

 

2.2.3. Guerra, engenhos e a configuração do território durante a ocupação 

holandesa 

Apesar da presença colonial inicial na capitania, esta permanecia em um estado 

de beligerância permanente, pois as terras do Rio Grande continuariam sendo objeto de 

disputas entre nações europeias. O financiamento da instalação dos engenhos de açúcar 

no Brasil e o comércio desse produto na Europa eram realizados pela Holanda. Apesar 

de ser uma das grandes potências comerciais do mundo, politicamente, a Holanda era 

uma possessão espanhola. Com as lutas pela independência, a coroa espanhola – que 

passou a governar também as colônias portuguesas com a União das Coroas Ibéricas a 

partir de 1580 – proibiu a burguesia holandesa de continuar tendo acesso aos produtos 

das suas colônias, particularmente do Brasil
117

. 

Visando restabelecer a sua posição no comércio através da conquista de áreas 

produtoras de açúcar, foi fundada na Holanda, em 1621, a Companhia das Índias 

Ocidentais. A primeira investida dessa Companhia no Brasil aconteceu em 1624 na 

Bahia, porém, sem sucesso. Apesar dessa primeira derrota, a Companhia não desistiu e 

em 1630, iniciou com sucesso a conquista de Pernambuco, que passou a ser sede do 

governo holandês no Brasil. A partir daí, o domínio holandês ocuparia uma longa faixa 

da costa brasileira, se estendendo da capitania de Sergipe del Rei a do Ceará (ou Siara, 

                                                                                                                                                                                   
resultado na destruição gradativa desse ecossistema, onde atualmente a vegetação mais densa, com uma 

maior concentração de árvores de médio a grande porte, está resumida a pequenos fragmentos espalhados 

ao longo do litoral oriental, espacialmente na porção sul (IDEMA/RN, 2014). 
117 MONTEIRO, 2007. 
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como era denominada na época)
118

, dominando uma importante região produtora de 

açúcar por mais de vinte anos
119

. 

Os holandeses conquistaram efetivamente a capitania do Rio Grande em 

1633.Após a tomada do Forte dos Reis Magos e da cidade do Natal, os flamengos 

seguiram em direção a Cunhaú (figura 11)
120

.  

 

Figura 11: Veroveringe van RIO GRANDE in Brasil. Anno 1633. Ilustração da 

invasão holandesa da capitania do Rio Grande, com destaque para o Forte dos Reis 
Magos e a cidade do Natal 

 

 

Autor e data desconhecidos. Disponível em: 

<http://www.sudoestesp.com.br/file/colecao-imagens-periodo-colonial-rio-grande-

norte/685/>. Acesso em: 07 de agosto de 2014. 

 

Após tentativas frustradas de resistência, os senhores de Cunhaú abandonaram o 

engenho e refugiaram-se: Antônio em Lisboa e Matias no Rio de Janeiro. O engenho 

Cunhaú foi confiscado e adquirido em 1637 pela quantia de 60 mil florins por George 

Gartzman – comandante da milícia no Rio Grande e capitão holandês do Castelo de 

Ceulen, nome dado pelos holandeses ao Forte dos Reis Magos – e Balthasar Wyntgis, 

membro do governo holandês no Recife
121

. Eles adquiriram a fábrica “com todas as 

                                                             
118 Esta foi a área de mais forte presença holandesa em terras brasileiras. Entretanto, os flamengos 

também estiveram presentes em outras partes do Brasil, como no Maranhão. 
119 MONTEIRO, 2007. 
120 CASCUDO, 1984. 
121 MELLO, 2012, p. 170. 

http://www.sudoestesp.com.br/file/colecao-imagens-periodo-colonial-rio-grande-norte/685/
http://www.sudoestesp.com.br/file/colecao-imagens-periodo-colonial-rio-grande-norte/685/
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terras plantações de cana, pastos, bosques, casas e outros edifícios da mesma que 

pertenciam a [Antônio de] Albuquerque, juntando a isso trinta negros e vinte juntas de 

boi” (MELLO, 2012, p. 170). 

Durante o período de ocupação holandesa, foram produzidos documentos 

importantes que nos ajudam a reconstituir a configuração do território da capitania do 

Rio Grande nesse período.  

Antes mesmo da conquista das terras potiguares, os flamengos já haviam feito 

registros sobre a mesma. Em 20 de maio de 1630, o espião holandês Adriaen Verdonck 

escreveu a Memória oferecida ao Senhor Presidente e mais Senhores do Conselho desta 

cidade de Pernambuco, sobre a situação, lugares, aldeias e comércio da mesma cidade, 

bem como de Itamaracá, Paraíba e Rio Grande, na qual foram compiladas informações 

importantes sobre a produção de açúcar nessas capitanias. Entre outros, Verdonck 

descreve o Rio Grande, onde trata sobre Cunhaú, a cidade do Natal, as aldeias de 

brasilienses e o Forte dos Três Reis Magos. 

O espião holandês inicia a descrição do Rio Grande pelo Engenho Cunhaú: 

Três milhas acima de Camaratuba existe ainda um engenho, no lugar 

chamado Cunhaú, o qual faz anualmente de 6 a 7.000 arrobas de 
açúcar; este lugar está sob jurisdição do Rio Grande e ali moram bem 

60 ou 70 homens com suas famílias; meia milha distante deste 

engenho corre um rio, de três milhas de longo e meia de largo, onde as 
barcas iam carregar açúcar, de 100 a 110 caixas cada barca, e traziam 

dali também comestíveis; há ali também muito gado, farinha e milho 

que ordinariamente é trazido para Pernambuco com o açúcar. 
(VERDONCK, 1630 apud MELLO, 1981, p. 45). 

 

Depois descreve a cidade do Rio Grande ou cidade do Natal e as chamadas 

aldeias de brasilienses: 

De Cunhaú à cidade do Rio Grande, chamada cidade do Natal, há 17 

milhas contadas ao longo da costa; para o interior e em muitos lugares 
o terreno é improdutivo; a gente que ali vive não mora a mais de 4 a 5 

milhas da costa; nessa região do Rio Grande há gado em quantidade e 

abundância, em muitos lugares porcos e em geral muitas galinhas. 
As pastagens são ali excelentes e os habitantes não têm outra riqueza 

senão o gado, com o que fazem muito dinheiro; entretanto, a maioria 

do povo é miserável, mal tendo de que viver; pegam ali muito peixe, 

plantam grande quantidade de mandioca para fazer farinha e também 
muito milho, o que tudo é trazido aqui para Pernambuco; há 

igualmente abundância de caça e de frutos silvestres. 

Nessa jurisdição do Rio Grande pode haver ao todo 5 ou 6 aldeias de 
brasilienses, que, juntas, devem contar 750 a 800 flexeiros, e a 

principal destas aldeias é chamada Mopobú [Mipibu] e está situada a 7 

milhas ao sul do Rio Grande e a 4 ou 5 milhas para o interior; nessa 
jurisdição há também dois engenhos que fazem pouco açúcar; a cidade 
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tem cerca de 35 a 40 casas de palha e barro, mas os habitantes mais 

abastados dos arredores vivem habitualmente em seus sítios e vêm 

apenas à cidade aos domingos e dias santificados para ouvir missa; os 
habitantes de toda essa jurisdição, num raio de 6 a 9 milhas, não 

excedem 120 ou 130 homens, na maioria camponeses ignorantes e 

grosseiros; ali se encontra frequentemente muito âmbar na 
praia.(VERDONCK, 1630 apud MELLO, 1981, p. 45). 

 

Em seguida, o holandês descreve o Forte dos Três Reis Magos, o rio Grande (ou 

Potengi) e as salinas do litoral setentrional
122

. Localizado a meia légua da cidade do 

Natal, na foz do rio Potengi e em uma área alagada pela maré cheia, Verdonck afirma 

que o Forte dos Reis Magos era “o melhor que existe em toda a costa do Brasil, pois é 

muito sólido e belo” (VERDONCK, 1630 apud MELLO, 1981, p. 46). O Forte foi 

construído na foz do rio Grande para impedir o fluxo de franceses e ingleses que “ali 

aportavam frequentemente com os seus navios, onde os reparavam e faziam provisão 

d’água, frutas, carnes e outros refrescos, [...], porquanto também iam ali traficar com 

brasilienses e adquiriam muito pau-brasil, do qual agora já não há tanto, e ainda outras 

mercadorias” (VERDONCK, 1630 apud MELLO, 1981, p. 46).  

Esses relatos nos ajudam na tentativa de reconstituir o território ocupado pela 

coroa lusoespanhola no Rio Grande antes da ocupação holandesa. Passados pouco mais 

de 30 anos após a conquista desta capitania por Duarte Coelho e Mascarenhas Homem, 

a área colonizada se restringia a uma estreita faixa do litoral oriental, principalmente a 

porção ao sul de Natal, por onde passava a estrada que ligava a capital Natal às 

capitanias da Paraíba e de Pernambuco, com as quais o Rio Grande mantinha relações 

econômicas, políticas e sociais estreitas. Os principais núcleos populacionais eram o 

pequeno povoado localizado no entorno do engenho Cunhaú e a modesta cidade do 

Natal. Em toda a jurisdição de Natal, a população não ultrapassava o número de 130 

homens, cuja maioria era de miseráveis, e os mais abastados viviam em sítios nos 

arredores da cidade. Além desses povoados, destacavam-se as aldeias de índios, ou 

aldeias brasilienses como se refere Adriaen Verdonck, totalizando 5 ou 6, com destaque 

                                                             
122 Sobre as salinas do litoral setentrional, Verdonck relata que “[...] o capitão-mor do dito forte do Rio 

Grande manda uma ou duas barcas, de 45 a 50 toneladas, a um lugar 60 milhas mais para o norte, onde há 

grandes e extensas salinas que a natureza criou por si; ali podem carregar, segundo muitas vezes ouvi de 
barqueiros que dali vinham com carregamentos de sal, mais de 1.000 navios com sal, que é mais forte do 

que o espanhol e alvo como a neve. É um lugar deserto, em cujas imediações ninguém mora, aparecendo 

apenas ali alguns tigres com os quais é preciso ter cautela. Estas salinas estão rentes à praia e 

completamente cheias de sal; mas os navios que tiverem de ir ali, segundo penso, devem conservar-se um 

tanto ao largo, porquanto aquela costa é muito perigosa”. (VERDONCK, 1630 apud MELLO, 1981, p. 

46). 
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para a aldeia de Mopobú (Mipibu)
123

. Quanto à economia, a produção de açúcar se dava 

através do engenho Cunhaú, com uma produção anual considerável de 6 a 7 mil arrobas 

de açúcar, e de dois engenhos de pequena produção na jurisdição de Natal. Também era 

relevante a produção de milho e de farinha, que eram produzidos tanto em Cunhaú 

quanto em Natal e comercializados nas praças pernambucanas. Mas, o principal produto 

da capitania era o gado criado nas pastagens do litoral oriental, e também 

comercializado em Pernambuco. Outro produto importante era o sal. Apesar do litoral 

setentrional não ter sido efetivamente colonizado nesse período, suas salinas já eram 

conhecidas e intensamente frequentadas. O pau-brasil também foi citado como um 

produto antes abundante, mas que já começava a se tornar escasso.  

Outro importante documento sobre a configuração do território do Rio Grande 

durante o século XVII produzido no período da ocupação holandesa foi o mapa 

elaborado por Georg Marcgraf intitulado Praefecturae de Paraíba, et Rio Grande
124

 

(figuras 12 e 13), que representa as capitanias do Rio Grande e da Paraíba e que nos 

ajuda a espacializar as informações acerca do território rio-grandense descritas por 

Adriaen Verdonck em 1630.  

Além dos rios, enseadas, baías e caminhos, o mapa de Marcgraf também 

localizou outros elementos tais como cidades, aldeia de índios, aldeia tapuia
125

, capelas, 

casas, lugares despovoados, engenhos, currais, entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
123 No Relatório sobre o estado das capitanias conquistadas no Brasil, apresentado em 1640 por Adriaen 

Jacobsz van der Dussen, são listadas seis aldeias no Rio Grande: Goiana (Goianinha), Parari, Monpabu 
(Mipibu), Tatupe e Tapiop (VAN DER DUSSEN, 1640 apud MELLO, 1981, p. 185). 
124 Este mapa faz parte do livro do historiador Gaspar Barleus de 1647, intitulado Rerum per octennium in 

Brasilia, ou História dos feitos recentemente praticados durante oito anos no Brasil, ilustrado com 

gravuras de Frans Post e mapas de George Marcgraf. 
125 Alguns símbolos possuem representações muito parecida, tais como aldeia tapuia e casa, o que pode 

gerar interpretações divergentes desses mapas. 
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Para proporcionar uma melhor análise dos elementos constantes no mapa de 

Marcgraf que representa o Rio Grande, este foi recortado e ampliado em três trechos: o 

vale do rio Curimataú/Cunhaú (parte sul do litoral); o vale do Jacú e o do Capió, 

incluindo as lagoas de Guaraíras e de Papari/Papeba (parte central) e o vale do rio 

Potengi/Jundiaí (parte norte). Essa organização também se aproxima da divisão do Rio 

Grande em freguesias durante o período de ocupação holandesa. Segundo o Relatório 

sobre o estado das capitanias conquistadas no Brasil, apresentado em 4 de abril de 

1640 por Adriaen Jacobsz van der Dussen ao Conselho dos XIX na Câmara de 

Amsterdam, o Rio Grande estava estruturado em quatro freguesias: Cunhaú, Goiana, 

Mopebu e Potigi. Dessas, duas levam nome dos principais rios da região, o Potengi e o 

Cunhaú, e as outras duas são homônimas de aldeias de índios.  

Figura 14: Trecho do mapa intitulado Praefecturae de Paraiba, et Rio Grande (vale do 

Curimataú) 
 

Autores: Desenho elaborado por Luana Cruz e Hélio J. de Oliveira Jr. (2015) sobre 

original de MARCGRAF (1647). Fonte: Acervo pessoal. 
 

Nas várzeas do rio Cunhaú/Curimataú (figura 14) podemos identificar o engenho 

Cunhaú, demarcado no mapa com o símbolo que representa engenho d’água com 
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igreja
126

 (nesse caso, a Capela de Nossa Senhora das Candeias), a única igreja indicada 

nessa ribeira. O trecho de ocupação mais densa desse vale está situado justamente no 

entorno do engenho, onde estão localizados currais de gado e casas. Também é possível 

observar algumas casas localizadas em pontos isolados, próximas às margens dos rios 

ou ainda nas suas fozes, bem como algumas aldeias de brasilienses, ou aldeias das 

índias como se refere o mapa, sendo uma denominada Pirari, ou Parari, situada nos 

arredores do engenho Cunhaú – citada no Relatório de Adriaen Jacobsz van der Dussen 

apresentado em 1640 –, outra localizada nas margens do rio Guaratiba e a terceira 

situada nas várzeas do rio Icutú (ou Catú). 

Figura 15: Trecho do mapa intitulado Praefecturae de Paraiba, et Rio Grande (vales 

do Capió e do Jacú) 

 
Autores: Desenho elaborado por Luana Cruz e Hélio J. de Oliveira Jr. (2015) sobre 

original de MARCGRAF (1647). Fonte: Acervo pessoal. 

                                                             
126 O mapa de Marcgraf foi amplamente reproduzido ao longo do tempo. Por isso, dependendo da versão, 

alguns símbolos se apresentam de forma diferente. O engenho Cunhaú é um deles. Em algumas versões 
ele é retratado com o símbolo de engenho d’água com igreja e em outras com o de engenho de bois com 

igreja. Pelos indícios existentes no já citado Treslado (1640), pelo volume da sua produção relatado em 

documentos holandeses (que aponta que esse engenho era considerado de médio a grande porte), bem 

como pela indicação de MENEZES (1774) da existência de três engenhos reais (movido à água) na 

Freguesia de Goianinha (a qual englobava as terras desse engenho), acreditamos que Cunhaú era um 

engenho d’água, cuja produção era superior àqueles movidos à tração animal.  
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No trecho que engloba os vales do Capió e do rio Jacú e as lagoas de Guaraíras e 

de Papari/Papeba (figura 15), o mapa apresenta uma ocupação do território pouco 

adensada, com casas e currais de gado espalhados no entorno da lagoa de Guaraíras e de 

Papari/Papeba e nos arredores de duas aldeias de índios localizadas ao longo da estrada 

que atravessava o litoral oriental partindo de Natal em direção a Paraíba e Pernambuco: 

Goiana (Guaiana) e uma segunda aldeia não identificada, localizada nas margens do rio 

denominado Paraguaçu. Ainda é possível identificar uma aldeia próxima à lagoa de 

Guaraíras e pelo menos mais duas aldeias às margens da lagoa de Papari, uma próxima 

ao rio Trairí, a aldeia de Mipibu (Mopebi)
127

, tida como a mais importante aldeia 

indígena do Rio Grande nesse período, e outra aldeia não identificada
128

. Também 

podemos observar um pequeno aglomerado de casas na foz do rio Trairí (próximo à 

enseada de Tabatinga), denominado de João Lostão. 

Figura 16: Trecho do mapa intitulado Praefecturae de Paraiba, et Rio Grande (vale do 

Potengi) 

 

Autores: Desenho elaborado por Luana Cruz e Hélio J. de Oliveira Jr. (2015) sobre 

original de MARCGRAF (1647). Fonte: Acervo pessoal. 

                                                             
127 Nesse período, a aldeia de Mipibu estava situada às margens da lagoa de Papari, nas terras do atual 

município de Nísia Floresta. Em meados do século XVIII, esse aldeamento foi transferido, dando origem 

à vila de São José do Rio Grande, no atual município de São José de Mipibu. Esse assunto será retomado 

no capítulo 3. 
128 É difícil precisar o número exato de aldeias indígenas, pois, além da baixa resolução do mapa, o 

símbolo empregado para aldeia tapuia se assemelha àquele utilizado para a representação de casas. 
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No mapa de Marcgraf, a ribeira do Potengi (figura 16) apresenta uma ocupação 

um pouco mais adensada do território. Podemos identificar três núcleos 

populacionais
129

: a cidade do Natal às margens do rio Potengi, Keysers Croon também 

situada às margens deste rio (sobre a qual não encontramos maiores informações) e 

Cidade Nova situada nas várzeas do rio Jundiaí. A cidade do Natal encontrava-se 

completamente arruinada pela guerra. Por isso, “foi consentido aos escabinos e 

moradores levantar uma nova cidade [Cidade Nova] em Potigi, pois é terreno fértil e 

melhor situado para os seus habitantes” (VAN DER DUSSEN, 1640, apud MELLO, 

1981, p. 175)
130

. É justamente no trecho próximo à Cidade Nova onde está concentrado 

o maior número de currais de gado e o único engenho indicado na ribeira do Potengi, o 

Itinga (ou Utinga)
131

, representado pelo símbolo de engenho de animais com igreja. Já 

nos arredores de Natal são apontadas apenas algumas casas e uma igreja localizada na 

costa entre o Forte dos Reis Magos e Ponta Negra, denominada de Nossa Senhora de 

Monte. Também é possível identificar algumas aldeias de índios localizadas próximas 

ao rio Potengi e à lagoa de Extremoz (no rio Guajai ou Guajirú), e casa nas fozes dos 

rios Pirangi (Piranhi) e Guajirú. 

Dessa forma, após 35 anos de conquista da capitania pelos portugueses, a 

ocupação do Rio Grande continuava bastante rarefeita, contando poucos e esparsos 

                                                             
129 Natal é outro exemplo de representações divergentes em diferentes versões do mapa de Marcgraf. Em 

algumas ela é representada com o símbolo de cidade e em outras com o de povoação. Adotamos a 

primeira indicação, tendo em vista que os próprios documentos holandeses fazem a referência à Natal 

enquanto cidade.  
130 Outros documentos holandeses da época também fazem referência à criação de um novo núcleo 

populacional às margens do rio Potengi, para onde foi transferida a sede administrativa do Rio Grande. O 

Breve discurso sobre o estado das quatro capitanias conquistadas, de Pernambuco, Itamaracá, Paraíba e 

Rio Grande, situadas na parte setentrional do Brasil afirma que “a câmara desta capitania está em Potigi 

com licença de S. Excia e dos Altos e Secretos Conselheiros, trabalhando por agregar aí uma população 
que dê começo a uma cidade; dará aí suas audiências, e para este fim levantará uma casa pública, com a 

contribuição dos moradores, cada um conforme sua posse” (BREVE DISCURSO, 1638, apud MELLO, 

1981, p. 95). Esse novo núcleo populacional perece ter tido uma duração efêmera, pois, até o presente 

momento, não se tem conhecimento de vestígios materiais do mesmo.      
131 A história dos primeiros engenhos do Rio Grande do Norte é controversa. Alguns autores, como 

Câmara Cascudo, afirmam que, juntamente com o Cunhaú, o segundo engenho instalado em território 

potiguar ocupava as margens do rio Potengi, que dava nome ao engenho, e deu origem ao engenho 

Ferreiro Torto, cuja casa-grande ainda pode ser encontrada no município de Macaíba. Entretanto, o 

segundo engenho da capitania apontado no mapa holandês é o Itinga (ou Utinga), localizado no atual 

município de São Gonçalo do Amarante (e também situado próximo às margens do rio Potengi) e não em 

Macaíba. Segundo Evaldo Cabral de Mello, no momento da ocupação holandesa, o engenho Potengi, 
também denominado de Utinga, pertencia a Francisco Coelho, filho de Feliciano Coelho de Carvalho, ex-

governador da Paraíba e da capitania de Itamaracá, e em 1637 e 1639 achava-se “há longos anos [...] 

totalmente arruinado e abandonado” por não ter “terras capazes” (MELLO, 2012, p. 169).  Já Olavo de 

Medeiros Filho (2010) afirma que Potengi e Utinga eram engenhos distintos, mas ambos estavam 

localizados às margens do rio Potengi na região do atual município de São Gonçalo do Amarante.  
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núcleos populacionais, com destaque para Natal e o povoado no entorno do engenho 

Cunhaú. Apesar de ter nascido cidade, a configuração urbana de Natal, não fazia jus a 

seu status nem de cidade, nem de capital, contando com um número ínfimo de casas e 

ruas precárias. Tanto que, durante a ocupação holandesa, a sede administrativa do Rio 

Grande foi transferida para Cidade Nova, próximo a uma região de concentração de 

currais de gado e onde também estava situado o tradicional engenho Utinga. Nesse 

cenário de carestia, o engenho Cunhaú – que mesmo após as batalhas entre portugueses 

e flamengos, continuava em plena atividade – desempenhou um importante papel na 

exploração, ocupação e defesa do território. Cunhaú era um importante núcleo 

econômico do Rio Grande, produzindo açúcar, farinha e milho, entre outros, que eram 

comercializados em Pernambuco e que também abasteciam a própria capitania do Rio 

Grande. As atividades associadas ao engenho atraíam a população, contribuindo para a 

sua fixação no entorno do mesmo. Além da demanda por mão de obra, a Capela de 

Nossa Senhora das Candeias do engenho Cunhaú era uma das poucas das redondezas, o 

que ampliava ainda mais o seu raio de influência. Cunhaú também atuou na conquista e 

na defesa do território, servindo como uma espécie de casa forte, e foi palco de 

sangrentos conflitos entre portugueses e holandeses
132

. 

A importância do engenho Cunhaú para a estruturação do território do Rio 

Grande também pode ser confirmada através da análise das vias de comunicação 

existentes nesse período. 

Apesar da ocupação e do desenvolvimento embrionários da capitania, já existia 

um rudimentar conjunto de caminhos e estradas que atravessavam o litoral oriental, 

comunicando mesmo que de forma precária os principais núcleos populacionais, 

engenhos de açúcar e currais de gado da região, bem como ligando o Rio Grande às 

capitanias mais próximas, como a Paraíba e, principalmente com Pernambuco, onde se 

dava a comercialização do açúcar e de produtos do Rio Grande voltados para o mercado 

interno, como gado, farinha e milho, e onde os colonos rio-grandenses se abasteciam 

com mercadorias vindas da metrópole e comercializadas em uma das principais praças 

do Brasil colônia. Esse transporte de mercadorias também se dava através da navegação 

fluvial e marítima, por meio de rios como o Potengi, “no qual entram navios de muito 

porte”, e o Cunhaú, que “iates e barcos podem frequentar” (VAN DER DUSSEN, 1640 

apud MELLO, 1981, p. 175). As barras de rios como Cunhaú, Trairí, Pirangi e Potengi e 

                                                             
132 A discussão sobre o papel dos engenhos no povoamento e na defesa do território será retomada e 

aprofundada no próximo capítulo. 
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as enseadas naturais ao longo da costa, tais como Baía Formosa, Tabatinga e Ponta 

Negra (figuras 01 e 13), também foram amplamente utilizadas desde os primórdios da 

colonização.  

Nos trechos ampliados do mapa de Marcgraf observamos um conjunto de 

estradas irradiando a partir de dois núcleos: Cunhaú (figura 14) e Natal (figura 16). A 

partir do engenho Cunhaú seguia uma estrada para o norte, em direção à capital Natal e 

passando por outros povoados e currais de gado ao longo do caminho; outra para o sul, 

seguindo para a Paraíba e para Pernambuco; duas estradas mais curtas, uma 

comunicando o engenho ao rio Curimataú – onde deveria existir um pequeno porto no 

qual as barcaças iam carregar açúcar e outros produtos a serem comercializados nas 

praças pernambucanas, como descreve o espião holandês Adriaen Verdonck – e outra 

saindo de Cunhaú e passando por currais de gado próximos ao engenho; e duas estradas 

partindo de Cunhaú em direção às fozes de rios próximos como o Curimataú/Cunhaú e 

o Guajú (atualmente localizado na divida entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba). 

Dessa forma, o engenho Cunhaú se configurava como um nó na rede de vias de 

comunicação que estava sendo germinada. 

Natal também se configurava como um nó nesse embrião da rede de vias de 

comunicação que se formou ao longo do tempo. Da capital partia uma estrada que 

seguia para o sul em direção à Paraíba e a Pernambuco, passando pelos chamados sete 

montes, por Parnamirim, pelos rios Cajupiranga e Pitimbú, e pelos vales do Capió e 

Cunhaú; outra margeando o litoral até a foz do rio Pirangi; uma estrada margeando o rio 

Potengi; e outra comunicando a cidade com o Forte dos Reis Magos localizado na foz 

deste rio.  

Duas dessas estradas já haviam sido citadas no Treslado de 1614, servindo como 

referência para a delimitação da data de terra número 181 (localizada nos arredores de 

Natal): “o caminho que vai para Cunhahú” e “o caminho que vem para esta fortaleza” 

(TRESLADO, 1614, p. 153), o que indica que estes eram caminhos bastante conhecidos 

e frequentados já no início do século XVII, confirmando o fluxo existente nesse período 

entre Cunhaú, Natal e o Forte dos Reis Magos. O Forte era o núcleo militar da capitania, 

de onde partiam os soldados e as tropas em defesa das terras conquistadas pela coroa. 

Natal, capital do Rio Grande, era seu centro político-administrativo, de onde partiam as 

principais ordens e comandos. Cunhaú era o centro econômico da capitania nesse 

período, produzindo açúcar e mantimentos que eram transportados e comercializados 
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em Pernambuco, mas que também abasteciam a capital Natal. A produção e a 

comercialização do açúcar do engenho Cunhaú geravam receitas importantes para a 

capitania e contribuíam para a fixação da população nas ermas terras do Rio Grande. 

Assim, o número de conexões que partiam ou passavam pelo engenho Cunhaú e pela 

cidade do Natal reforçam a importância dos mesmos e a intensidade dos seus fluxos de 

pessoas, mercadorias e capitais no contexto da nascente capitania do Rio Grande.  

Nesse período, os rios e as estradas (ou caminhos) tinham um papel importante 

na configuração territorial, servindo como vias de penetração, de povoamento, de 

transporte e de comunicação das terras conquistadas. Nas margens dos rios e das 

estradas estavam concentrados os engenhos e a maior parte dos currais, facilitando o 

escoamento do açúcar e do gado, com destaque para um dos caminhos mais antigos do 

Rio Grande: a via terrestre por onde as tropas portuguesas vindas de Pernambuco e da 

Paraíba avançaram em direção à capitania do Rio Grande, um antigo caminho litorâneo 

que passava pela Paraíba e, depois de Mamanguape, seguia para o Rio Grande passando 

por Tamatanduba, Cunhaú, Goianinha, Guaraíras (Arez) e Mipibu, onde apresentava 

uma bifurcação, seguindo em direção a Natal pelo vale do Cajupiranga ou em direção a 

Utinga
133

. Era justamente ao longo dessa tradicional estrada onde estava localizada a 

capital do Rio Grande, os dois engenhos da capitania, o Cunhaú e o Utinga, e onde se 

concentravam o maior número dos currais de gado da capitania na primeira metade do 

século XVII. Com a extensão dessa estrada até o Ceará, este também se consolidará 

como um importante caminho do gado, através do qual o gado era transportado das 

fazendas do sertão para ser comercializado em outras capitanias. 

Com o passar do tempo, essa rede de comunicação que estava sendo gestada 

ganhou forma e se transformou. Novos núcleos populacionais e econômicos surgiram. 

No litoral oriental, o desenvolvimento da cultura canavieira trouxe demandas ainda 

maiores para os meios de transporte da região e a localização da capital Natal não se 

mostrou tão adequada para essa nova realidade.   

 

 

 

                                                             
133 CASCUDO, 1984. 
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2.2.4 O desenvolvimento da cultura canavieira (século XVIII) 

Após a expulsão dos holandeses, a coroa portuguesa retoma seu projeto 

colonizador na capitania do Rio Grande, através da consolidação da ocupação da faixa 

litorânea e da expansão das fronteiras para o interior, tendo os cursos dos rios, como o 

Potengi e o Ceará-Mirim, como principais vias de penetração para o sertão potiguar. A 

atividade pecuária foi a grande responsável pela interiorização da colonização no Rio 

Grande do Norte. Com crescimento da população e o aumento da produção de açúcar, 

principalmente em Pernambuco, a criação de gado foi cada vez mais se afastando do 

litoral e penetrando o interior, desbravando novas terras e instalando as primeiras 

fazendas de gado no sertão norte-rio-grandense, fazendo com que a pecuária se tornasse 

a principal atividade econômica da capitania do Rio Grande do Norte. 

Nesse período, a cultura da cana-de-açúcar não experimentou um crescimento 

tão acentuado como o da pecuária potiguar. A instalação de engenhos e a produção de 

açúcar era um empreendimento caro e complexo se comparado com a implantação de 

fazendas e a criação de gado.  

Entretanto, apesar das dificuldades e da falta de capitais, a produção de açúcar 

norte-rio-grandense vinha passando por um crescimento modesto, porém gradativo. 

Segundo o documento intitulado Idea da população da capitania de Pernambuco e de 

suas annexas, extensão de sua costa, rios e povoações notaveis, agricultura, numero de 

engenhos, contractos e rendimentos reaes, augmento este que estes tem tido desde o 

anno de 1774 em que tomou posse do governo das mesmas capitanias o governador e 

capitam general José Cézar de Menezes, existiam no final do século XVIII na capitania 

do Rio Grande do Norte três engenhos reais
134

 e trinta e oito engenhocas, sendo cinco 

engenhocas na cidade do Natal “das quais algumas delas fazem finos açúcares de bom 

peso que encaixam” (MENEZES, 1774, p. 10), vinte e duas engenhocas na vila de São 

José, que só produziam mel e rapadura, e onze engenhocas que também só fabricavam 

mel e rapadura e três engenhos reais na Freguesia de Nossa Senhora dos Prazeres de 

Goianinha – que englobava as vilas de Arez e Vila Flor –, definindo assim a vocação 

canavieira do litoral oriental potiguar.  

                                                             
134 Segundo Esterzilda Berenstein de Azevedo (1990), o termo engenho real se refere aos engenhos de 

grande porte, com toda a estrutura e equipamentos necessários a esta atividade, que moíam com água, e 

cuja produtividade era estimada em dobro em relação os engenhos de tração animal. 
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O ofício de 01 de março de 1799 do capitão-mor do Rio Grande do Norte, 

Caetano da Silva Sanches, ao secretário de Estado da Marinha e Ultramar, o Conde de 

Linhares, D. Rodrigo de Souza Coutinho, ilustra bem o estado da produção de açúcar 

em terras potiguares no final do século XVIII: 

Esta capitania há vinte e tantos anos é que principiou a ter algum 

estabelecimento no que respeita as produções da terra, como principal 

açúcar, e algodões, que antes se ia buscar o primeiro gênero a 
Pernambuco, e desse tempo para cá se tem fundado algumas 

engenhocas que fabricam seus açúcares, e os agricultores empregado 

nas plantações dos algodões; porém a rigorosa seca que houve em três 
anos sucessivos, quais foram os de 1791, 1792 e 1793, os derrotou e 

depois desses anos de seca tem sido os invernos muito escassos de 

chuvas, de sorte que tem feito desanimar a alguns por não terem 

produzido os ditos gêneros, e se terem empenhado com as ditas 
plantações, ainda que eu os tenho animado para continuarem, e assim 

o vão fazendo. (SANCHES, 1799a). 

 

Como consequência, com o incremento da produção de açúcar e derivados e de 

outros produtos, como o algodão, crescia a demanda pela vinda de embarcações para o 

transporte e a comercialização desses produtos: 

No que respeita da grandeza e porte dos navios que podem aqui 
abordar, digo a V. Exª que pode vir, por agora, a este porto uma 

embarcação da lotação de trezentas caixas, porque esta se pode 

carregar de açúcar, algodões, couros, e alguma sola, porém não neste 
ano, porquanto os efeitos dele já se exportaram para Pernambuco, e só 

para o ano vindouro, fazendo-me vossa excelência a mercê de avisar-

me da certeza de vir, para eu deter os gêneros e cientificar aos 

agricultores, e todos os mais desta capitania para se animarem com 
mais frequência tanto nas suas plantações, como em procurar os mais 

gêneros, e os exportarem para este porto, na esperança de terem 

melhor estabelecimento nos seus negócios. (SANCHES, 1799a). 

 

Nesse documento também é listada a relação das barras e enseadas existentes no 

Rio Grande do Norte para que se pudesse estudar formas de animar o comércio direto 

da capitania com o reino, confirmando assim a relação direta entre desenvolvimento das 

atividades econômicas, do comércio e da rede de transportes. As enseadas de Baía 

Formosa, Pipa, Tabatinga, Pirangi, Ponta Negra, Genipabu e Pititinga, e as barras de 

Cunhaú e do Rio Grande (Potengi) e o Cabo de São Roque, localizadas no litoral 

oriental (figuras 01 e 13), foram descritas com detalhes pelo capitão-mor do Rio Grande 

do Norte, tratando não só das suas características físicas, mas também do potencial das 

mesmas para o transporte marítimo-fluvial. O já citado documento elaborado pelo 

espião holandês Adriaen Verdonck de 1630 descrevia o transporte de açúcar do engenho 
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Cunhaú para Pernambuco através de barcaças, o que confirma o uso dos rios e da costa 

do litoral oriental no transporte de mercadorias desde o início da colonização dessa 

capitania, bem como reforça a importância da proximidade dos rios na localização dos 

engenhos. 

Entretanto, enquanto não existissem no Rio Grande do Norte alfândega e outras 

estruturas administrativas de controle e fiscalização do comércio de exportação e 

importação, não seria possível efetuar o comércio direto entre a capitania e Portugal. 

Este comércio se dava através dos portos das capitanias vizinhas, como Paraíba e Ceará, 

e, principalmente, pela capitania de Pernambuco, à qual o Rio Grande do Norte estava 

subordinado administrativamente desde 1701.  

Esta situação de subordinação à Pernambuco foi alvo de protestos constantes dos 

capitães-mores do Rio Grande do Norte, como podemos observar no documento 

elaborado pelos oficiais da Câmara de Natal, anexado ao despacho de 31 de março de 

1800 do secretário de Estado da Marinha e Ultramar, Conde de Linhares, D. Rodrigo de 

Souza Coutinho, para que o oficial maior da secretaria de Estado da Marinha e 

Ultramar, João Felipe da Fonseca, respondesse às câmaras do Rio Grande do Norte 

acerca do pedido que fizeram para que ao Rio Grande do Norte fosse concedida a 

independência do governo de Pernambuco, como aconteceu à Paraíba e ao Ceará:  

Os oficiais da Câmara da cidade do Natal argumentam que: 

[...] aqui se fabricam açúcares excelentes, e se os cultores deste 

importante gênero desfalecem no aumento dos seus canaviais, é 
porque sempre lhe tem sido difícil a extração para Pernambuco pela 

falta de embarcações que frequentem o porto, e não haver 

uniformidade em os mesmos cultores para fomentar a sua saída, cuja 
inação talvez os tenha reduzido a penúria. [...] Tudo isto que faz 

opulenta esta dita capitania lhe faz merecer a mesma graça que V. 

Majestade se dignou recentemente de conferir a capitania da Paraíba 
do Norte e a do Ceará Grande, de governo independente da sujeição 

de Pernambuco, no que estes moradores tem grande detrimento, pela 

longitude daquela capital e ser preciso a maior parte deles atravessar 

inóspitos sertões, tão trabalhosos de viajar em tempo de seca, por 
estarem áridos, e faltos d’água, como insuportáveis de passar em 

tempo de inundações, achando a cada instante um perigo iminente de 

vida, para buscar recurso aos seus males, onde de ordinário acontece 
voltarem sem melhora, por não poder sofrer a sua impossibilidade as 

demoras d’uma praça, onde os generais precisamente demoram as 

partes pelo muito concurso dos pretendentes. (COUTINHO, 1800, p. 
465). 

 

Nesse documento, os oficiais destacam a importância da produção de açúcar e as 

dificuldades do escoamento desse produto para o porto de Pernambuco como um dos 
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argumentos em prol da independência administrativa da capitania do Rio Grande do 

Norte. Em resposta, as autoridades informaram que enquanto não crescer a povoação da 

capitania do Rio Grande do Norte, não poderia haver a subdivisão do governo que 

pediam.  

Após protestos constantes, em 1817 foi criada a alfândega do Rio Grande do 

Norte, permitindo assim a exportação dos produtos potiguares e a importação de 

produtos do reino diretamente pelo porto de Natal e pondo fim à subordinação político-

administrativa a Pernambuco. 

 

2.3 AS VIAS DE COMUNICAÇÃO E A ATIVIDADE AÇUCAREIRA DO LITORAL 

ORIENTAL NORTE-RIO-GRANDENSE (SÉCULO XIX) 

Com a Independência do Brasil e o advento do Império em 1822, as províncias, 

antigas capitanias, passaram a gozar de uma maior autonomia política e econômica. A 

arrecadação de recursos era agora responsabilidade das administrações locais, que 

buscaram investir em um sistema de escoamento mais eficiente da produção, integrando 

os caminhos e estradas aos portos, alfândegas e estações de arrecadação.  Assim, o fluxo 

de mercadorias no Rio Grande do Norte, uma das principais fontes de arrecadação da 

agora província, deveria ser montado de forma a escoar a produção do litoral e do sertão 

pela a capital Natal, que sediava o porto e a alfândega, e não pelos portos de outras 

províncias.  

Entretanto, mesmo com a criação da alfândega de Natal e o fim da subordinação 

político-administrativa do Rio Grande do Norte à Pernambuco, na prática, o comércio 

norte-rio-grandense continuava vassalo do pernambucano, que era a principal praça 

comercial dos produtos potiguares e fonte de abastecimento de boa parte das 

mercadorias importadas pela província.  

Mesmo com a independência político-administrativa recém-conquistada, um 

importante entrave ao pleno desenvolvimento da atividade açucareira (e da própria 

economia potiguar) ainda persistia: as vias de transporte. A comercialização do açúcar 

dependia de uma infraestrutura mínima de escoamento da produção, bastante deficitária 

no Rio Grande do Norte, que contava apenas com pequenos portos com pouca (ou 

nenhuma) estrutura e estradas de difícil tráfego. O relato de Henry Koster da sua viagem 
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no início do século XIX pelas terras do Nordeste do Brasil ilustra bem o estado precário 

das estradas do Rio Grande do Norte: 

A distância de Goiana [Pernambuco] a Natal é de 55 léguas. As dunas 
mudam sempre de posição e forma. O vento violento levanta as areias 

em turbilhão, tornando a passagem perigosa para os viajantes. É areia 

muito fina, branca, e os nossos cavalos nela afundavam as pernas a 

cada passo.  
[...] Depois de Mamanguape [Paraíba] a estrada é, às vezes, uma 

simples picada onde mal podem passar dois cavalos de carga e, 

noutras partes nem mesmo há largura para isso. (KOSTER, 2002, p. 
156). 

 

Vale destacar que essa estrada descrita por Henry Koster é o tradicional caminho 

que cortava o litoral oriental, conectando o Rio Grande do Norte a Paraíba e a 

Pernambuco desde o início da colonização, uma das mais antigas e movimentadas 

estradas da província. Se este era o estado de conservação dessa importante via de 

transporte, pode-se inferir que a situação das estradas menos movimentadas em direção 

ao interior era ainda pior.   

O estado precário das vias de comunicação do Rio Grande do Norte foi 

recorrentemente descrito nos relatórios dos presidentes da província. Precariedade esta 

que fazia com que os produtos norte-rio-grandenses fossem comercializados em outras 

praças, como adverte o então vice-presidente do Rio Grande do Norte, João Valentino 

Dantas Pinajé, em seu discurso na Assembleia Legislativa de 1838: 

As estradas desta província continuam, como delas vos tem falado 

antecessores em mau estado e tão estreitas que com dificuldade as 

pode transitar: e crescendo de dia em dia esse mau estado das estradas, 
que conduzem a esta cidade, sucede que os gêneros do interior da 

província abandonam o mercado da capital e vão procurar consumo 

nas províncias vizinhas. (PINAJÉ, 1839, p. 26-27). 

Apesar da precariedade das estradas, o Rio Grande do Norte contava com um 

litoral extenso, recortado por enseadas naturais e rios que, devido ao regime das marés, 

podiam ser navegados até distâncias razoáveis por pequenas embarcações, como o 

Cunhaú e o Jundiaí, e até mesmo por embarcações de maior porte, como o Potengi.  

Assim, após a descrição do estado das estradas da província, o vice-presidente 

Pinajé segue relatando o potencial dos rios do litoral oriental para a navegação: 

Temos outros muitos rios, que desaguando no oceano se tornam 

navegáveis até a distancia de cinco, e mais léguas com qual quer 
pequeno serviço: como por exemplo o rio cunhaú, ou curimataú e o 
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rio Salgado, ou Rio Grande, que forma a barra desta cidade, a marca 

suas raias pelo lado do nordeste. 

Este rio, recebendo diariamente grande porção do mar, forma muitas 
camboas, esteiros e igarapés navegáveis e ele no seu maior curso é 

navegado em sumacas, escunas e outras pequenas embarcações, até 

quatro léguas de distancia de sua foz e em canoas, até a distancia de 
seis léguas. E podendo subir ainda a pequena navegação 

acompanhando a maré até perto de jundiahi, não tem ali chegado por 

causa das grandes enseadas, cotovelos, mangues e outras arvores que 

cobrem o leito do rio e impedem a corrente das águas e o trânsito das 
canoas. Para franquear e prolongar a pequena navegação deste rio não 

seria perdida a improfícua uma pequena cota [...]. (PINAJÉ, 1839, p. 

29-30). 
 

Apesar do potencial do litoral oriental do Rio Grande do Norte para a 

navegação, muitos desses rios encontravam-se obstruídos, dificultando assim o 

transporte fluvial de mercadorias. Além disso, a obstrução das barras e dos cursos dos 

rios também contribuía para represar as águas, tornando parte das terras férteis das 

margens dos rios impróprias para o cultivo de cana-de-açúcar e de outras culturas, como 

acontecia no vale do rio Ceará-Mirim:  

[...] Além deste, temos o ceará mirim bem conhecido na província 

pela notabilidade de ser atravessado trinta e duas vezes pela estrada, 

que da vila da princesa se encaminha a esta cidade. Este rio senhores, 
dando ingresso às marés até além da ponte estivas, que o cerca na 

distancia de uma légua de sua embocadura no mar, podia até ali ser 

navegado, mas acha-se o seu leito tão obstruído de mangues e paus 
que tem feito ou se estagnar suas águas; e por este motivo transborda 

para uma e outra margem, e tem inutilizado um longo terreno, o mais 

próprio para agricultura; formam atoleiros e sorvedouros, proíbem o 

trânsito público e deram lugar a levantar-se aquela pequena ponte, 
dificilmente e com perigo atravessa aquele rio. (PINAJÉ, 1839, p. 28). 

 

Mesmo sendo um dos mais antigos meios de transporte do Rio Grande do Norte, 

utilizado desde o início da sua colonização, assim como as estradas, o transporte fluvial 

e marítimo do litoral oriental se dava de forma precária, com rios em estado primitivo e 

portos com pouca ou nenhuma infraestrutura. 

Diante da independência político-administrativa do Rio Grande do Norte, a 

precariedade da infraestrutura de escoamento da produção passou a ser um dos 

principais obstáculos à plena expansão da sua produção açucareira. Com o 

desenvolvimento da economia do açúcar potiguar a partir de meados do século XIX, as 

reivindicações por investimentos na infraestrutura dos vales açucareiros do litoral 

oriental se tornaram cada vez mais recorrentes, como veremos a seguir. 
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2.3.1 Os investimentos nos vales açucareiros litorâneos 

Como vimos no primeiro capítulo, durante as décadas de 1840, 1850 e 1860, a 

atividade açucareira no Rio Grande do Norte passou por um processo acelerado de 

expansão. Além da conjuntura internacional favorável, as secas rigorosas no sertão 

fizeram com que muitos criadores de gado migrassem para o litoral e passassem a 

investir na produção de açúcar.  

Segundo o então presidente da província, Benvenuto Augusto de Magalhães 

Tasquez, em 1849 existiam no Rio Grande do Norte quarenta e três engenhos de açúcar, 

sendo trinta e dois de moenda de ferro, e noventa e três engenhocas, que fabricavam 

açúcar, rapadura e aguardente, um crescimento considerável se compararmos com os 

três engenhos reais e as trinta e oito engenhocas listadas em 1774 pelo então capitão-

mor de Pernambuco, José Cézar de Menezes
135

.  

Nesse período, a cultura da cana, já consolidada no litoral ao sul de Natal, se 

expande para a área litorânea ao norte da capital, ocupando as terras do vale do rio 

Ceará-Mirim, que passou a ser a principal região produtora de açúcar da província 

seguido do vale do Capió (rio Trairí), que engloba a região de São José e Papari (atual 

cidade de Nísia Floresta). Em um curto intervalo de tempo, o número de engenhos 

aumentou consideravelmente, representando um verdadeiro boom do açúcar no litoral 

oriental do Rio Grande do Norte. Com a expansão da atividade açucareira, crescia ainda 

mais a demanda por melhorias no sistema de transportes da província que facilitassem o 

escoamento da produção para o porto da capital.  

Dessa forma, mesmo com as dificuldades financeiras do Rio Grande do Norte, 

as falas e relatórios dos presidentes da província nesse período revelam que recursos 

públicos foram direcionados para a realização de obras de melhoria da infraestrutura de 

transportes do litoral oriental, tais como a abertura da estrada de Natal à vila de São 

Gonçalo (1851)
136

, o conserto das pontes sobre os rios Cajupiranga e Pitimbú na estrada 

de Natal a São José de Mipibu (1854)
137

 e a conservação da estrada que cortava a 

porção sul do litoral oriental, ligando o Rio Grande do Norte à Paraíba (1859).  

                                                             
135 TASQUEZ, 1849, p. 15. MENEZES, 1774, p. 27-28, 33-36. 
136 CUNHA, 1851. 
137 PASSOS, 1855. 
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Além da construção e manutenção de pontes e estradas, observa-se nas falas dos 

presidentes da província norte-rio-grandense a demanda recorrente por melhorias nos 

principais centros produtores de açúcar: o vale do Ceará-Mirim e o vale do Capió.  

 Os senhores de engenho do vale do Ceará-Mirim reivindicavam a desobstrução e 

a canalização dos rios da região que permitissem o esgoto das suas águas durante as 

enchentes, protegendo as plantações de cana-de-açúcar, e a drenagem das terras 

alagadas, proporcionando o aumento da área dos canaviais. Em um contexto de 

expansão da cultura canavieira no litoral oriental, que havia se tornado uma das 

principais fontes de renda da província, a desobstrução e canalização do rio Ceará-

Mirim era considerada pelos próprios presidentes do Rio Grande do Norte como “obra 

da mais transcendente utilidade”, como afirmou o presidente da província, Benvenuto 

Augusto de Magalhães Tasquez, em sua fala de 1849. Em 1853, o então presidente da 

província, Antonio Francisco Pereira Carvalho reforça o discurso em prol de 

investimentos no vale do Ceará-Mirim e argumenta: 

O encanamento do rio Ceará-mirim, em cujas margens se encontram 

terras as mais frescas, e de uma fertilidade quase fabulosa, é 

incontestavelmente a obra de maior importância em relação à 

prosperidade e riqueza da Província, e sem ela não se poderá evitar 

o grande mal das perdas, que experimenta a agricultura, motivadas por 
frequentes inundações no inverno, e subsequente estagnação das 

águas. Se o interesse de remover tamanho obstáculo ao 

desenvolvimento da indústria agrícola, aqui ainda em sua infância, 

demonstra a importância d’essa obra, as circunstancias da Província 
em relação à indústria agrícola convencem da necessidade da sua 

pronta execução; por quanto não vos sendo estranho o fato de que a 

maior parte das suas terras só serve para a criação de gados, parece 
que as do Ceará-mirim, que se prestam com tanta vantagem às 

diversas culturas, e principalmente à da cana, não devem permanecer 

em parte inutilizadas, pelo fato de se acharem inundadas. A tudo isto 
acresce a consideração de existir já hoje grande número de Engenhos 

de açúcar levantados nesses terrenos, e de prospero incremento, até 

hoje dominante. (CARVALHO, 1853, p. 8-9. Grifo nosso). 

 

Todavia, mesmo com a pressão dos senhores de engenhos e da Câmara 

Municipal de Ceará-Mirim, bem como a sensibilização dos próprios presidentes da 

província para a importância da realização de melhorias nesse vale açucareiro, a falta de 

recursos e de mão de obra qualificada (nesse caso, de engenheiros) no Rio Grande do 

Norte impediu a pronta realização dessas obras. Assim, em 1861 o problema permanece 
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e uma grande cheia inunda a região, trazendo grandes prejuízos à lavoura de cana e à 

própria arrecadação de imposto da província. 

Após enchentes recorrentes e protestos constantes, em 1862, a pedido da 

província do Rio Grande do Norte, o governo imperial envia um engenheiro hidráulico 

para analisar e estudar a desobstrução e o encanamento do rio Ceará-Mirim e de seus 

afluentes. A canalização deste rio foi enfim realizada através da construção de valas ao 

longo do seu leito durante o mandato de Luiz Barbosa da Silva. Essa obra custou 

7:774$200, sendo que 2:300$000 do valor total foi arrecado com os moradores da vila e 

principalmente com os proprietários de terras do vale do Ceará-Mirim, tal a sua 

importância
138

. Na verdade, o chamado Canal Dodt (nome do engenheiro alemão 

responsável pela sua construção) era um desvio retificado do rio Água Azul, o principal 

afluente no rio Ceará-Mirim em seu médio e baixo curso, e funcionava como uma 

espécie de coletor central das águas de transbordamento geral do vale
139

. Todavia, o 

engenheiro responsável pela obra advertiu que “se não for posta em praça a conservação 

da obra e a limpeza do canal pelo menos duas vezes por ano, todo o trabalho e despesa 

feita ficará perdida” (SILVA, 1867, p. 15).  

Apesar do alerta do engenheiro, com a falta de manutenção e consequente 

obstrução do canal do Ceará-Mirim, o problema das inundações durante os invernos 

mais rigorosos voltou a aparecer, trazendo grandes prejuízos para as lavouras de cana-

de-açúcar.  

 Em 1872, após reivindicações, foram destinados 5:000$000 para a abertura de 

um canal no rio Ceará-Mirim e criada uma comissão de acompanhamento da obra, 

composta pelos seguintes agricultores e senhores de engenho da região: coronel Manuel 

Varella do Nascimento (senhor de engenho e futuro Barão de Ceará-Mirim), Dr. Victor 

José de Castro Barroca, padre Antonio de Oliveira Antunes, e os tenentes-coronéis 

Francisco Xavier de Souza Sobral e José Mendes. Em 1873, foram destinados mais 

4:000$000 para complementar os custos da obra
140

. 

 Apesar dos investimentos recorrentes, o problema da inundação das várzeas do 

rio Ceará-Mirim permanecia. Para o  presidente da província, João Capistrano Bandeira 

de Mello Filho, “a província que tem ali a sua melhor fonte de receita, e um dos mais 

                                                             
138 SILVA, 1867, p. 15 
139 SENNA, 1974b. 
140 ALBUQUERQUE, 1872, p 11. CÂMARA, 1873, p. 29.  
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seguros penhores de sua prosperidade, não podia continuar indiferente a esse desbarato, 

nem deixar de precaver os seus interesses, consorciados aos dos agricultores do vale” 

(MELLO FILHO, 1874, p. 49). Em 1874, mais uma obra de canalização no vale do 

Ceará-Mirim havia sido concluída com a construção do chamado Canal Bandeira (nome 

dado em homenagem ao presidente da província responsável pela sua realização), 

executada e dirigida pela comissão criada em 1872 para acompanhar as obras no vale, 

que atuou sob a inspeção do engenheiro da província, como relata João Capistrano 

Bandeira de Mello Filho:  

Há muito que se projetava um meio de salvar o vale do Ceará-mirim 

das inundações anuais, que inutilizavam a lavoura.  

A canalização do rio do mesmo nome, com capacidade bastante para 
facilitar o pronto esgoto das águas, sem diminuir, todavia, a fertilidade 

dos terrenos produzida pelos detritos trazidos na corrente, era a obra 

continuamente recomendada e que despertou sempre o maior interesse 
das administrações, que se têm sucedido nesta província.  

Algumas tentativas tinham sido feitas neste sentido sem grandes 

resultados. Precisava adotar-se um plano completo e levá-lo a efeito, 
qualquer que fosse o sacrifício a fazer. 

Este plano foi efetivamente adotado, e apesar da divergência das 

opiniões quanto à direção que se devia dar ao canal, foi ele executado 

por um dos lados do vale como sendo o mais vantajoso, e o que 
melhores garantias oferecia de bom êxito. Deste modo não só os 

terrenos marginais, que jaziam em abandono, eram fertilizados com as 

águas extravasadas do canal, como também dessecavam-se os 
pântanos que existiam na extensão do vale, aumentando-se em ambos 

os casos a área própria para a cultura.  

[...] Todos os meus antecessores instavam pela realização desta obra 

considerando-a como uma das mais importantes da província.  
[...] Hoje a obra da canalização do rio Ceará-mirim está acabada. 

(MELLO FILHO, 1874, p. 50-52). 

 

Mello Filho adverte que outras obras são indispensáveis para o perfeito 

funcionamento do canal, como canalizações e desobstruções de alguns dos seus 

afluentes, como o rio Água-Azul. Além disso, era necessária a realização de serviços de 

manutenção constantes nos canais, assim como a retirada de vegetação, a remoção de 

bancos de areia e o conserto periódico dos taludes e aterros. Segundo Mello Filho, “sem 

que consigneis uma quantia anual para esse fim, a obra feita ficará perdida em breve 

tempo e terão sido sem vantagem despendidos os dinheiros da província” (MELLO 

FILHO, 1874, p. 52).  

Mesmo com a conclusão de mais uma obra de canalização do rio Ceará-Mirim, 

ele foi danificado pelas cheias do rio durante o inverno. Assim, nos anos seguintes, 
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1876, 1878, 1879 e 1905, mais recursos fossem investidos em obras e melhorias no 

vale.  

O mesmo problema da inundação das lavouras de cana também era observado 

no vale do Capió, porém em menor escala.  Assim como acontecia no vale do Ceará-

Mirim, nos períodos de invernos rigorosos, as cheias dos rios da região, como o Trairí e 

o Araraí, também inundavam as terras do vale do Capió, nos municípios de São José de 

Mipibu e Papari, trazendo prejuízos para os canaviais e impossibilitando a expansão do 

cultivo nas terras alagadas em uma importante região açucareira que, segundo Mello 

Filho, já contava com 84 engenhos
141

. João Capistrano Bandeira Mello Filho, em sua 

fala à Assembleia Legislativa Provincial do Rio Grande do Norte em 1874, descreve o 

problema: 

O vale do Capió, sem ter a mesma extensão do Ceará-mirim, não lhe é 
inferior, nas suas qualidades produtivas. 

Cultivado em todas as suas partes com 84 engenhos, que safrejam 

anualmente 4,671,420 kilogramas de açúcar, era sujeito também a 
inundações durante o inverno. 

Os prejuízos d’ali resultantes cresciam proporcionalmente, segundo o 

maior ou menor volume d’águas que por ele se derramava. Convinha 
remediar esses males, que, não sendo tão avultados como os que sofria 

o vale do Ceará-mirim, nem por isso deviam deixar de merecer a 

atenção de todo aquele que considera a agricultura como a primeira 

fonte da riqueza publica. 
O rio <<Trahiry>>, cuja nascente é nas fraldas da serra do Ingá, 

engrossado no inverno com as suas águas e com as dos seus afluentes, 

inundava os terrenos agrícolas de uma grande parte do vale do Capió, 
indo depois despejar nas lagoas de Papary e Groahyras.  

Privadas de leito próprio ou obstruído este pelas areias de aluvião, as 

águas desse rio conservaram-se em estagnação, produzindo a perda de 

toda a lavoura e o fruto de longos meses de trabalho.  
Urgia, portanto, empreender o serviço necessário a sua desobstrução a 

partir do ponto em que se achava mais ou menos canalizado até a 

lagoa de Papary, dando-se ao córrego do Bagaço a largura suficiente e 
tiradas as curvas que o alongavam e concorriam para embaraçar a 

correnteza das águas. (MELLO FILHO, 1874, p. 53). 

 

Com o objetivo de sanar esse problema, o engenheiro da província desenvolveu 

um plano de obras para o vale do Capió. Assim como nas obras do vale do Ceará-

Mirim, o presidente da província também designou uma comissão de agricultores e 

senhores de engenho da região, formada pelo Dr. Horacio Candido de Salles e Silva e 

pelos tenentes-coronéis Antonio José de Mello e Souza e Antonio Bazilio Ribeiro 

Dantas, para executar e dirigir as obras no vale do Capió. Em 1874 já havia sido 

                                                             
141 MELLO FILHO, 1874, p. 53. 
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construído um canal de 935m de extensão, cuja despesa foi de 9:985$300, e 

desobstruídas a levada do Tabuão e o rio Araraí, que corta o vale do Capió e desagua na 

lagoa de Papari
142

. Para João Capistrano Bandeira Mello Filho essas obras 

representavam “uma despesa relativamente pequena, um beneficio importante que 

muito aproveita, não só aos agricultores d’aquele vale, como também às rendas da 

província pelo aumento da produção” (MELLO FILHO, 1874, p. 54).  

Outras obras importantes nos rios do litoral oriental foram realizadas nesse 

período. Na fala de abertura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte em 

1879, o presidente da província, Rodrigo Lobato Marcondes Machado, destaca obras 

que haviam sido realizadas nos governo de João Capistrano Bandeira Mello Filho, tais 

como a canalização dos rios Trairí e Araraí no vale do Capió, de parte do rio Ceará-

mirim, de mais da metade do vale do Catú
143

 e início da canalização dos rios Pitimbú e 

Cajupiranga no vale do rio Pirangi, obra esta continuada na gestão de Machado
144

. 

Entretanto, o próprio presidente da província reconhece o custo elevado de tais 

obras, cujos valores os cofres públicos do Rio Grande do Norte não podiam arcar. 

Apesar dos investimentos, enchentes periódicas continuaram causando danos aos 

canaviais dos vales dos rios do litoral oriental, trazendo prejuízos para os agricultores e 

os senhores de engenho e para a arrecadação de impostos do Rio Grande do Norte, que 

tinha na agricultura a sua principal fonte de renda, como relata Pedro Velho de 

Albuquerque Maranhão em 1894, governador do agora Estado: 

Hoje não é a seca o que convém comprometer a safra dos nossos 
produtos agrícolas, fonte essencial da receita orçamentária: mas a 

longa copiosíssima invernada, que, determinando repetidas 

inundações em nossos vales, devastou em mais da metade as 

plantações.  Na rica e ubérrima zona de Ceará-mirim, por exemplo, 
cujas safras ocorriam em grande proporção para os créditos do 

Tesouro, o prejuízo causado pelas cheias aos agricultores que 

exploram a cultura da cana de açúcar é estimado em mais de dois 
terços da safra pendente.  

[...] É um mal passageiro, confesso, e que pode ter como consequência 

futura uma comprometedora produtividade do solo, assim umedecido 
e fertilizado pelas enxurradas; mas nada nos livra dos embaraços que 

nos assoberbam, e o problema do equilíbrio orçamentário impõe-se 

nos difícil, se não insolúvel, no exercício corrente. (MARANHÃO, 

1894, p. 5-6). 
 

                                                             
142

 MELLO FILHO, 1874, p. 54. 
143 Rio de pequeno curso localizado entre os vales do Jacú e do Curimataú, que forma uma bacia 

hidrográfica própria. 
144 MACHADO, 1880a. 
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A fala do governador do estado ilustra bem a importância da produção de açúcar 

para os cofres públicos do Rio Grande do Norte, onde os danos aos canaviais 

repercutiam diretamente no equilíbrio orçamentário do estado.  

Assim, em meados do século XIX, principalmente a partir da década de 1860, o 

governo provincial realizou uma série de obras de desobstrução e canalização dos rios 

do litoral oriental com o objetivo de viabilizar e incrementar da produção de açúcar, 

trazendo importantes investimentos para os vales açucareiros dessa região. Os senhores 

de engenho do litoral participaram ativamente desse processo, reivindicando e 

pressionando os governantes da província e até mesmo participando de comissões de 

acompanhamento dessas obras e contribuindo para o seu financiamento. Entretanto, a 

falta de manutenção, de planejamento e de estudos que levassem em conta o delicado 

equilíbrio hidráulico dos vales fez com que essas obras não surtissem o efeito esperado. 

A própria lavoura da cana-de-açúcar contribuía para esse cenário, através do 

desmatamento indiscriminado da vegetação, seja para dar lugar aos canaviais ou para 

obter lenhas que serviam de combustível às fornalhas dos engenhos, contribuindo para a 

erosão dos solos e o assoreamento dos rios.  

Além dos investimentos necessários à canalização e drenagem dos rios dos vales 

açucareiros, também faltava ao Rio Grande do Norte um porto bem aparelhado e 

conectado com os centros produtores de açúcar da província, assunto do próximo item. 

 

2.3.2 O isolamento do porto da capital  

Mesmo com o desenvolvimento da economia do Rio Grande do Norte, 

particularmente da produção de açúcar, os inconvenientes da precariedade das vias de 

transportes da província persistiam. Entre as várias demandas por infraestrutura de 

comunicação, o então presidente da província, Antonio Bernardo de Passos, aponta na 

sua fala dirigida à Assembleia Legislativa Provincial em 04 de julho de 1854 a 

necessidade de construção de uma ponte sobre o rio Potengi (ou Salgado), que 

permitisse a comunicação entre a capital Natal e os povoados ao norte deste rio, 

especialmente com a vila de Ceará-Mirim: 
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A falta de uma ponte sobre o Potengi em frente desta Cidade é 

gravemente sentida: tal obra é o complemento do aterro do salgado da 

estrada, que une a Capital as fecundas terras cortadas pelo Ceará-
mirim, que já tanto produzem e ainda muito mais prometem; que a 

liga à Comarca do Assú, e Província do Ceará.  

Sem dúvida, Senhores, nenhum de vós ignora quanto a passagem 
deste rio, efetuada em uma pequena canoa, sendo o passageiro 

obrigado a deixar a cavalgadura exposta à fome, à sede, e ao furto, é 

insuficiente para as necessidades do transito; chegando o mal a tal 

ponto, que, os habitante de além Potengi evitam, quanto podem, vir à 
Capital. (PASSOS, 1854, p. 9). 

 

Assim, a comunicação entre Natal e o vale do Ceará-Mirim se dava de forma 

precária, dificultando o escoamento do açúcar do maior centro produtor potiguar pela 

capital. 

Além da construção de uma ponte sobre o Potengi, várias outras obras são 

apontadas como necessárias à melhor comunicação da capital Natal com as demais 

regiões da província, tais como a construção de estradas, ligando a capital às comarcas 

do Assú e de Maioridade, e aos povoados situados na própria comarca da capital
145

 

localizados ao norte do rio Potengi, tais como São Gonçalo, Extremoz, Ceará-Mirim e 

Touros, bem como à província vizinha do Ceará, a desobstrução das barras dos rios do 

litoral oriental e a comunicação das lagoas de Papari e Guaraíras com o Atlântico, 

facilitando a comunicação entre os centros produtores dessa região açucareira, tais como 

São José, Vila Flor, Goianinha, Papari e Arez, com Natal (figura 18) e atraindo a 

comercialização do açúcar do litoral oriental para a praça da capital: 

A comunicação navegal entre o Atlântico e as lagoas de Papari e Arês 

em cujas margens e arredores existem as fortes terras dos Municípios 
de São José, Villa Flor, Goianinha, Papari, e Povoação de Arês, e 

aonde mais se cultiva a cana, abriria um novo caminho fácil e cômodo 

entre eles e a Capital, e chamaria para esta Praça todos os produtos 
d’aqueles Municípios, que hoje vão alimentar no seu tanto o comércio 

da Parahiba e de Pernambuco: e é sabendo quanto importa chamar o 

comércio para a Província, cujos valiosos recursos naturais só pedem 
capitais para se desenvolverem. (PASSOS, 1854, p. 9). 

 

Muitas eram as obras necessárias na província e “tanto há ainda por fazer n’este 

ramo de serviço público, e tão pouco feito, que pode dizer estamos em princípio”. 

(PASSOS, 1854, p. 9). A precariedade das vias de comunicação do Rio Grande do 

Norte trazia consequências diretas para a agricultura e para o comércio potiguar. 

Segundo relatório de 1859, do presidente da província Antonio Marcellino Nunes 

                                                             
145 Nesse período, o território do Rio Grande do Norte estava estruturado juridicamente em três comarcas: 

a da capital ao leste, a do Assú no centro e a da Maioridade englobando a parte oeste da província. Este 

tema será retomando no próximo capítulo. 
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Gonçalves, apesar do desenvolvimento da agricultura do Rio Grande do Norte, 

especialmente da cultura da cana-de-açúcar no litoral oriental, o comércio de Natal 

encontrava-se em decadência devido à dificuldade de comunicação entre a capital e as 

demais regiões da província. As condições precárias das vias de comunicação do Rio 

Grande do Norte e o estado de isolamento da cidade do Natal, cercada por dunas e sem 

pontes que facilitassem a sua comunicação com as terras do outro lado do rio Potengi, 

fazia com que boa parte da produção norte-rio-grandense fosse escoada pelos portos das 

províncias vizinhas como Ceará e Paraíba e, principalmente, por Pernambuco, 

aumentando os custos dos transportes e prejudicando a arrecadação de impostos no Rio 

Grande do Norte: 

Se não obstante as considerações ultimamente expendidas, lisonjeiro é 
o estado da província quanto ao desenvolvimento d’agricultura, sinto 

que me não seja permitido dizer outro tanto acerca do comércio da 

Capital, que a olhos vistos decai e tende a aniquilar-se completamente. 
Não vos são desconhecidas as causas especiais, que determinam esse 

triste resultado, e infelizmente elas são de tal ordem, que só com 

grande custo poderão ser removidas.  

Em todo o Império mais ou menos as capitais se constituem o centro 
da vida e do movimento das províncias, já pela atividade da 

importação e exportação, e já pela imediata influencia da ação 

governativa nesta província porém tudo corre pelo verso, a frouxidão 
em todas as relações, e desanimo em todas as empresas, e o mais 

completo isolamento dão à cidade do Natal esse triste e sombrio 

aspecto, que tanto a desconsidera aos olhos dos que a visitam. Cercada 
pelo lado do Leste e do Sul por uma cordilheira de morros de areia de 

difícil acesso, que se prolongam na extensão de muitas léguas em 

incultas e estéreis chapadas, tendo em frente pelo Oeste o Rio Potengi 

com 265 braças de largura, e ao Norte o oceano na distancia de duas 
milhas, compreende-se facilmente quão penosa deve ser a 

comunicação com qualquer ponto do interior da província. Assim é 

que privada pelo rio de todas as relações com as câmaras do Assú, 
Seridó e Maioridade e com uma grande parte da mesma comarca da 

Capital, que abrange os Municípios de São Gonçalo, Extremoz e 

Touros, são os gêneros alimentícios e todos os mais produtos, que se 

destinam à exportação, levados para os portos do Aracati na província 
do Ceará, de Macau e outras nesta província. Por outro lado segregada 

pelos morros de área da importantíssima e extensa comarca de São 

José, são também desviados para os mercados da Paraíba e 
Pernambuco todo o açúcar nela produzido, o gado, algodão e mais 

gêneros da comarca do Seridó, que deixam de ser enviados para o 

Aracati. (GONÇALVES, 1859, p. 16). 

 

O rompimento dos morros por estrada plana e calçada, a construção de uma 

ponte sobre o rio Potengi e até mesmo a mudança da capital são apontados como 
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possíveis medidas para solucionar ou mitigar o problema do escoamento da produção 

do Rio Grande do Norte pela capital Natal.  

Entretanto, os cofres públicos do Rio Grande do Norte não podiam arcar com os 

altos custos da construção de uma ponte sobre o rio Potengi e com o rompimento das 

extensas dunas por uma estrada. Surge como alternativa ao problema a instalação de um 

entreposto comercial no lugar conhecido como Guarapes – localizado a duas léguas ao 

sul da capital, na margem direita do rio Jundiaí
146

, aproximadamente na metade do 

caminho entre Natal e Macaíba – que, pela sua localização geográfica estratégica
147

, 

longe dos obstáculos naturais que cercam a cidade do Natal e próximo de fontes de água 

potável, funcionaria como um ponto comercial intermediário entre Natal e o resto da 

província, facilitando o escoamento dos produtos do interior para a capital. 

Segundo o relatório do presidente da província, Antonio Marcellino Nunes 

Gonçalves, de 1859, o Major Fabrício Gomes Pedrosa, senhor do engenho Jundiaí na 

povoação de Coité (futura vila de Macaíba), instalou a casa comercial Fabrício & Cia às 

margens do rio Jundiaí, dando início ao entreposto comercial do Guarapes (1859-1872), 

e fundou uma feira no local, transferindo para essa área “os seus crescidos fundos 

comerciais e os de alguns de seus amigos, que generosamente o acompanham, e dando 

logo o maior impulso à edificação e outros melhoramentos materiais” e trazendo 

desenvolvimento para essa região (GONÇALVES, 1859, p. 17). 

Apesar da localização privilegiada, para incrementar o comércio do entreposto 

do Guarapes, também era preciso investir nas vias de comunicação do Rio Grande do 

Norte com o mesmo. Entre as principais obras listadas pelo presidente da província, 

destacam-se a construção de uma ponte sobre o rio Jundiaí em frente ao povoado que, 

segundo o presidente, devido à menor largura do rio em frente à Guarapes, seria 

realizada com um quarto dos recursos necessários à construção de uma ponte sobre o 

Potengi em frente à capital; de uma estrada para o sertão do Seridó e de outra para São 

José de Mipibu.  

                                                             
146 Macaíba e Guarapes estão localizadas às margens do rio Jundiaí. Natal e São Gonçalo estão situadas às 
margens do rio Potengi. Esses rios se encontram e desaguam na mesma foz. Entretanto, nas falas dos 

presidentes da província do Rio Grande do Norte, muitas vezes não é feita distinção entre esses dois rios, 

apontando que Guarapes está localizada nas várzeas do rio Potengi. 
147 Coincidência ou não, a localização de Guarapes e Macaíba se aproxima da de dois núcleos 

populacionais fundados no período da ocupação holandesa, mas que parecem ter tido duração efêmera: 

Keysers Croon e Cidade Nova, respectivamente. 
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Quando da entrega do cargo em 1860, Gonçalves relata que essas obras já haviam 

sido contratadas. A estrada para São José e o aterro no porto do Guarapes, lugar 

conhecido como Conceição, que seria a base para a construção da ponte sobre o rio, 

foram contratadas com o cidadão Francisco Gomes de Araujo Pedroza no valor de 

3:500$000 e 7:000$000, respectivamente
148

. Com a construção da estrada entre São José 

e Guarapes, a distância entre esses dois pontos passou de 1800 braças para 950 braças, 

reduzindo-a a aproximadamente a metade. Em seu relatório, Gonçalves reforça a 

importância dessas obras para a animação do comércio da capital e para o incremento das 

forças produtivas da província, especialmente para o transporte dos açúcares produzidos 

na importante comarca de São José, que contava com um número significativo de 

engenhos, mas que, devido aos inconvenientes do transporte para o porto da capital, “tem 

sido baldados para o lugar denominado Pirangi e outros do litoral, por péssimos caminhos 

de 5 a 6 léguas de extensão em morros de areia e donde carregados em barcaças, correndo 

todos os riscos do mar, são em grande parte desviados para os mercados de Pernambuco e 

na Paraíba” (GONÇALVES, 1860, p. 21), trazendo grandes prejuízos para o comércio da 

capital, “que por isso permanece em estado de marasmo e decadência” (GONÇALVES, 

1860, p. 21). 

A comunicação do entreposto de Guarapes com Ceará-Mirim, o principal centro 

produtor de açúcar do Rio Grande do Norte e que já contava com cerca de 80 engenhos, 

também se fazia necessária: 

Mais isto ainda não basta é indispensável a construção da ponte de que 

acima falei já autorizada por Lei e mesmo antes dela a abertura de uma 

estrada que partindo do lugar denominado Carnaubinha em frente de 

Guarapes vai até a Villa do Ceará Mirim atravessando o Município de 
San Gonçalo. Tenho razoes para acreditar que esta estrada pouco poderá 

exceder de 3 léguas, sendo aberta em linha reta ao passo que atualmente 

não pode-se fazer a comunicação entre aqueles pontos senão por 
caminhos estreitos e na execução de 7 a 8 Léguas. Sinto não poder 

deixar esta obra pelo menos já contratada, proporcionando aos 

proprietários de cerca de 80 engenhos que se acham situados nos dos 
referidos Município, pronta saída e cômodo embarque aos seus açúcares 

os quase ainda são como os da Comarca de San José levados para o 

litoral e sujeitos as varias do mar nas barcaças que os carregam. 

(GONÇALVES, 1860, p. 21). 

Segundo Gonçalves (1860), essas obras iriam aproximar os dois pontos agrícolas 

mais ricos e importantes da província, Ceará-Mirim e São José de Mipibu, reduzindo para 

                                                             
148 GONÇALVES, 1860, p. 21. 
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seis léguas (aproximadamente 30 km) a distância entre eles e fazendo convergir os seus 

produtos para um mesmo ponto. Assim, as principais vias de comunicação da província 

iriam convergir para o entreposto do Guarapes (construído com capitais privados de um 

senhor de engenho), de onde partiriam os produtos e mercadorias para a capital Natal, 

seja através do rio Jundiaí/Potengi ou pela estrada entre Guarapes e Natal, margeando 

esse rio. De Natal, os produtos seriam comercializados na sua praça ou exportados pelo 

seu porto que, mesmo com as suas deficiências, era o maior e mais bem aparelhado porto 

da província e que contava com alfândega e outras estruturas administrativas 

encarregadas da fiscalização dos produtos e da arrecadação de impostos. Assim, a 

melhoria da infraestrutura de escoamento da produção incrementaria não só a atividade 

açucareira potiguar, mas também o próprio comércio da capital e a arrecadação de 

impostos da província do Rio Grande do Norte, com o crescimento do fluxo de 

exportação e importação pelo porto de Natal. 

A localização estratégica de Guarapes e sua importância como ponto comercial 

intermediário entre a capital e os principais centros produtores do Rio Grande do Norte 

são destacadas por outros presidentes da província. De fácil acesso através da navegação 

do rio Potengi acima, além de ficar longe dos obstáculos naturais que cercavam (e ainda 

cercam) a cidade do Natal, Guarapes ficava no centro de convergência de importantes 

vilas e povoados do litoral como podemos observar na figura 17. Localizado literalmente 

no meio do caminho entre os municípios açucareiros de São José de Mipibu e Ceará-

Mirim, a uma distância de aproximadamente cinco léguas de cada um, e a apenas uma 

légua de São Gonçalo. Faltava apenas melhorar a comunicação entre o entreposto do 

Guarapes com o sertão, para que ele passasse a ser o centro de convergência das 

principais estradas do Rio Grande do Norte.  
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Figura 17: A capital Natal e as vilas do seu entorno (década de 1870)  

Autores: Mapa elaborado por Luana Cruz e Hélio J. de Oliveira Jr. (2014) sobre bases do IBGE (2010) e 

ANA (2012). Fonte: Acervo pessoal. 
 

Todavia, apesar do desenvolvimento do entreposto do Guarapes, uma doença 

acometeu o seu proprietário Fabrício Gomes Pedrosa fazendo com que o mesmo 

encerrasse as atividades da sua casa comercial no Guarapes em 1872. Boa parte do 

comércio foi absorvida por Macaíba, localizada próxima a esse entreposto comercial, e 

cuja origem está associada ao tradicional engenho Ferreiro Torto.
149

.  

Com a assinatura do contrato para a construção de uma estrada de ferro no vale 

do Ceará-Mirim, tem início uma discussão sobre qual seria o local de partida dessa 

ferrovia, retomando as especulações acerca da transferência da capital do Rio Grande do 

Norte. Em seu relatório de abertura da Assembleia Legislativa Provincial, de 05 de 

outubro de 1872, o comendador Henrique Pereira de Lucena aponta os inconvenientes 

da localização da capital na acanhada cidade do Natal, “o pior lugar, sem contestação 

alguma, de toda a província, quer como cidade igual a outras do interior, quer como 

sede principal da autoridade e centro produtor d’onde se irradiem para as extremidades 

a civilização, comércio, indústria e artes” (LUCENA, 1873, p. 36), cujo comércio 

                                                             
149 CÂMARA, 1873. 
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encontrava-se avassalado ao da praça de Pernambuco e sujeito ao de algumas povoações 

circunvizinhas, “onde a facilidade do transporte tem tornado mais cômodo e menos 

dispendioso o trafico mercantil” (LUCENA, 1873, p. 36). 

 Diante desse cenário, Lucena aponta as vantagens da transferência da capital 

para outro lugar, como Carnaubinha, por exemplo, situada em frente ao porto do 

Guarapes. O comendador Lucena discorre sobre as vantagens do porto do Guarapes em 

relação ao de Natal, local onde o rio Jundiaí formava uma verdadeira doca natural de 

mais de três léguas de extensão e de profundidade considerável e que nos tempos da 

casa comercial do Major Fabrício Pedroza sobrepujou o comércio de Macaíba e 

disputou com o da capital. Entre 1869 a 1870, por exemplo, carregaram no porto do 

Guarapes para fora do Império vinte navios de diferentes lotações, ombreando com o 

porto do Natal, que nesse mesmo período carregou vinte e um. Dessa forma, para o 

comendador Henrique Pereira de Lucena:  

 

Mudada para aquele lugar a capital, e lançada sobre o rio uma 
pequena ponte de madeira que, quando muito, poderá custar uns 

20:000$000, ficará  a cidade admirável situada, e para melhor me 

exprimir, colocada no centro de um vasto perímetro constelado de 

cidades e povoados mais ou menos distantes, tais como S. José e 
Ceará-mirim  a cinco léguas, aproximadamente, cada uma com 

estradas traçadas em terreno plano e consistente; Extremoz com sua 

extensa e piscosa lagoa; S. Gonçalo, Macahyba, Santo Antonio, 
Utinga, Ferreiro-Torto e Pitimbú; e finalmente a cidade do Natal a três 

léguas por água, podendo muitas dessas povoações servir-lhe de 

arrabaldes. (LUCENA, 1873, p. 37). 

 

 Os municípios citados por Lucena (Ceará-Mirim, São Gonçalo, Extremoz, 

Macaíba e São José), juntamente com Papari (atual Nísia Floresta), correspondem à 

atual região metropolitana de Natal, a grande Natal (figura 17), área de influência da 

capital do Rio Grande do Norte. Extremoz, São Gonçalo e Macaíba estão localizadas no 

vale do Potengi/Jundiaí, em um raio aproximado de 20 km do centro de Natal; Macaíba 

às margens do rio Jundiaí, São Gonçalo nas várzeas do rio Potengi e Extremoz à beira 

da lagoa homônima. Situadas em um raio um pouco mais distante de Natal, a 

aproximadamente 30 km do seu centro, estão Ceará-Mirim e São José de Mipibu. 

Apesar da proximidade geográfica entre esses municípios, aquele que deveria ser o 

centro dessa rede, a capital Natal, não se configurava como tal. A topografia do seu 

entorno e o desenho da rede de comunicação existente não contribuíam para a 

centralização das exportações dos vales açucareiros do litoral pela capital. Ceará-mirim 
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escoava sua produção pelo porto de Muriú ou pelo de Macaíba. O mesmo acontecia 

com a produção de São José de Mipibú, transportada para o porto de Pirangi ou para o 

de Macaíba. Os municípios mais ao sul do litoral, como Goianinha e Canguaretama, 

tinham a sua produção de açúcar escoada por Canguaretama. Dessa vila, seguia para a 

de Mamanguape na Paraíba, com a qual estabelecia relações comerciais intensas por 

mar e por terra, pelos seus portos e através da tradicional estrada litorânea que as 

conectava.  

Porém, essa configuração territorial de portos e estradas que conectavam a 

capital, os demais municípios e os centros produtores onerava ainda mais o custos dos 

transportes do açúcar, tornando a mercadoria norte-rio-grandense menos competitiva, e 

drenava parte da arrecadação dos impostos para outras províncias, fazendo com que o 

Rio Grande do Norte tivesse menos recursos disponíveis para investimentos na 

infraestrutura necessária para manter a produção potiguar competitiva no mercado 

externo e dar condições para a plena expansão da economia açucareira através, por 

exemplo, da drenagem das terras alagadas dos vales para ampliação da lavoura de cana, 

em um ciclo vicioso. 

Mesmo com a realização de obras de melhoria da infraestrutura no território 

potiguar, as vias de comunicação da província continuavam precárias, trazendo 

prejuízos para a arrecadação de impostos sobre o transporte e comercialização do açúcar 

do litoral oriental e para a própria agricultura da região, como relata Mello Filho: 

Infelizmente é grande o atraso da província a respeito deste importante 

ramo de obras publicas que tanta influencia exerce na prosperidade, 
riqueza e civilização dos povos. 

Posto que grossas somas tenham sido gastas desde longa data com 

este serviço, a província não conta uma só estrada regular que ponha 

em comunicação a capital com os diversos centros de produção, nem 
este entre si. 

Veredas ou trilhos mais ou menos intransitáveis constituem o que 

impropriamente denominam estradas reais, por onde com imensa 
dificuldade transporta o agricultor os seus produtos aos mercados 

consumidores. 

Sem plano e sem direção conveniente foram em tempos passados 

abertas algumas estradas. Não tendo porém nunca sido conservadas ou 
reparadas, quase que delas não restam vestígios. 

É urgente, como já disse anteriormente, satisfazer a esta vital 

necessidade da agricultura e do comércio.  
A província vê aflita que, por falta de estradas e com detrimento de 

suas rendas, a maior parte da sua produção se escoa para as províncias 

limítrofes, cujos mercados procura, abandonando o desta capital. E’ o 
que sucede nos municípios de Nova-Cruz e Canguaretama ao sul e em 

todo o alto sertão ao norte. Os primeiros preferem o porto de 

Mamanguape na Parahyba e o segundo o do Aracaty no Ceará. 
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Reconheço que os limitados recursos financeiros da província 

frustram muitas vezes as sugestões do vosso patriotismo.  

Não é porém isto motivo para desanimar e nada fazer. (MELLO 
FILHO, 1874, p. 56). 

 

O problema da racionalização do escoamento da produção de açúcar e do 

isolamento do porto de Natal dos principais centros produtores do litoral oriental só foi 

solucionado com a construção das primeiras estradas de ferro, que a duras custas foram 

implantadas a partir da década de 1880 nos vales açucareiros do litoral oriental.  

 

2.4 AS FERROVIAS E A MODERNIZAÇÃO DAS VIAS DE TRANSPORTES DO 

AÇUCAR (FINAL DO SÉCULO XIX) 

Apesar das dificuldades financeiras e das constantes reclamações, fato é que a 

partir de meados do século XIX, juntamente com a expansão da produção açucareira da 

província, vieram importantes investimentos em infraestrutura no litoral oriental 

potiguar voltados para a melhoria das condições de cultivo da cana e de transporte da 

produção de açúcar, através de obras como a canalização e desobstrução dos rios e a 

construção e conservação de estradas e pontes nessa região. Mas, a grande mudança 

para a atividade açucareira veio com a implantação das primeiras ferrovias, marcando 

um importante período de modernização das vias de comunicação do Rio Grande do 

Norte e, em última instância, de estruturação das suas redes técnicas – neste caso, da 

rede ferroviária –, alterando drasticamente a escala tempo-espaço e a própria 

configuração do território do litoral açucareiro norte-rio-grandense. 

Em 26 de novembro de 1870 foi promulgada a Lei nº 630 autorizando a 

construção de uma estrada de ferro de Natal a Ceará-Mirim, principal centro produtor de 

açúcar norte-rio-grandense, incluindo a construção de uma ponte de ferro de sistema 

misto sobre o rio Potengi, permitindo o trânsito dos trens e de pedestres. Como a 

província do Rio Grande do Norte não dispunha dos recursos necessários para tal, em 

08 de junho de 1872 foi assinado o contrato para a implementação dessas obras com o 

engenheiro civil João Carlos Greenhalg e o Major Affonso de Paula Albuquerque 

Maranhão
150

.  

                                                             
150 ALBUQUERQUE, 1872, p. 12-13.  
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Para o presidente da província da época, Delfino Augusto Cavalcante de 

Albuquerque, com a construção da ponte e da estrada de ferro do Ceará-Mirim, “a 

província do Rio Grande do Norte sairá do atraso em que permanecia infelizmente, e, 

entrando na senda do progresso, não terá daqui a pouco que invejar da muitas de suas 

irmãs” (ALBUQUERQUE, 1872, p. 6). Entretanto, o contrato não foi de pronto 

executado. Além da falta de recursos da província para bancar a sua parte na construção 

da ponte sobre o Potengi, havia ainda a já citada discussão sobre o local de partida da 

estrada de ferro e as especulações acerca da transferência da capital do Rio Grande do 

Norte
151

. 

 Em 1874, passados quase dois anos da assinatura do contrato, a obra de 

implantação da estrada de ferro do Ceará-Mirim ainda não tinha sido iniciada e o 

impasse sobre a construção da ponte sobre o Potengi e o ponto de partida da ferrovia 

permanecia.  

Apesar dos impasses a respeito da ferrovia do Ceará-Mirim, em 02 de julho de 

1874, foi assinado o contrato com Cicero Pontes, Luiz Pedro Drago, José de Sá Bezerra 

e Francisco Manoel da Cunha Junior para a construção de uma outra ferrovia partindo 

da capital Natal até a vila de Nova Cruz, atravessando os vales açucareiros do litoral ao 

sul de Natal. Essa contratação foi autorizada pela Lei nº 682 de 8 de agosto de 1873
152

. 

Em 1877, os concessionários solicitaram a prorrogação do prazo para 

apresentação das plantas da Estrada de Ferro Natal-Nova Cruz (EFNNC), bem como 

outras alterações do contrato. Dessa forma, em 02 de julho de 1878 algumas cláusulas 

foram alteradas, transferindo os direitos e obrigação de construção, uso e gozo dessa 

ferrovia para a companhia de capital inglês The Imperial Brazilian Natal and Nova Cruz 

Railway Company Limited, que teria o prazo de um ano, contado da data de aprovação 

do estatuto da companhia, para apresentar ao governo a planta geral e o orçamento 

aproximado da estrada de ferro e com o prazo de cinco anos para o início da sua 

                                                             
151 Além dos já citados inconvenientes da localização da capital Natal, o comendador Henrique Pereira de 

Lucena adverte que se partisse de Natal, a ferrovia atravessaria uma extensa área de terras não cultivadas, 

especialmente nos arredores de Natal, que não trariam lucro para a mesma, e enfrentaria a concorrência 

do transporte fluvial pelo Potengi, mais barato que o ferroviário e já estabelecido até o porto de Macaíba. 

Para Lucena, esses inconvenientes não existiriam se a estrada de ferro partisse de Carnaubinha, em frente 

ao porto de Guarapes, pois “esta percorrerá uma zona toda povoada e cultivada, e nenhuma concorrência 
sofrerá da parte do rio para o transporte das mercadorias, que tiverem de ser conduzidas àquele mercado” 

(LUCENA, 1872, p. 38). Além disso, a construção de uma ponte fixa em frente à Natal que, segundo o 

contrato, estaria a uma distância de 1,5m acima das águas do rio, seria um obstáculo à navegação fluvial 

dos vapores e navios de alto bordo rio acima. Inconveniente este que não se daria em Carnaubinha, pois a 

partir do porto de Guarapes, o rio é navegável só por barcaças e canoas (LUCENA, 1872). 
152 MELLO FILHO, 1974, p. 29. 
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construção, contados a partir da data de aprovação da planta pelos governos imperial e 

provincial
153

.  

Passados mais de cinco anos da assinatura do contrato julho de 1874, em 01 de 

outubro de 1879, teve início a obra de construção da Estrada de Ferro Natal-Nova Cruz 

sob direção do engenheiro inglês Jason Rigby
154

. Essa ferrovia partia do porto de Natal 

em direção ao centro produtores de açúcar do litoral potiguar, atravessando os vales do 

Capió, do Jacú e do Curimataú, passando por engenhos e pelos principais núcleos 

urbanos dessa região, como São José de Mipibu, Papari, Goianinha e Canguaretama, até 

chegar no seu ponto terminal no município de Nova Cruz (figura 18), escoando assim a 

produção açucareira do litoral sul até aquele que deveria ser o principal porto do Rio 

Grande do Norte, o de Natal.  

Em 1881 foi inaugurado o primeiro trecho da estrada de ferro, entre Natal e São 

José de Mipibu, e em 31 de outubro de 1883 foi inaugurado oficialmente o tráfego da 

ferrovia até os arrabaldes da vila de Nova Cruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
153 CARVALHO, 1878. 
154 MONTENEGRO, 1978. 
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Figura 18: Litoral oriental do Rio Grande do Norte (início de 1900)  

  Autores: Mapa elaborado por Luana Cruz e Hélio J.  de Oliveira Jr. (2014) sobre bases do IBGE (2010), 

ANA (2012) e IPHAN/RN (2013). Fonte: Acervo pessoal. 
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  No seu primeiro ano de funcionamento, a EFNNC produziu uma receita de 

47:438$390. Destes, 24:277$610 foram arrecadados com o frete do transporte do 

açúcar, representando aproximadamente 57,5% da sua receita, confirmando assim a 

importância da economia do açúcar para instalação e a operação dessa que foi a 

primeira ferrovia do Rio Grande do Norte. Todavia, no seu primeiro ano de 

funcionamento, essa Estrada de Ferro produziu uma despesa de 106:893$067, gerando 

um déficit de 59:453$877
155

. 

No relatório de 04 de março de 1882, ao tratar sobre os trabalhos da E. F. Natal-

Nova Cruz, o engenheiro fiscal da província, Joaquim José de Copertino Coelho Cintra, 

aponta como medidas para reverter o déficit gerado no seu primeiro ano de 

funcionamento o incremento da agricultura da região cortada pela estrada de ferro e o 

prolongamento da ferrovia até outros centros agrícolas importantes, como o vale do 

Ceará-Mirim e até mesmo à região do brejo paraibano, reforçando a relação entre o 

desenvolvimento agrícola e a implantação/funcionamento desta ferrovia
156

.  

Segundo outro relatório do engenheiro José Coelho Cintra, de 26 de janeiro de 

1883, o déficit gerado por essa ferrovia se devia aos altos juros pagos pelo governo e ao 

custo excessivo das estradas de ferro projetadas pelos concessionários, tornando tais 

investimentos em fonte de despesas e não em fonte de renda para o erário público
157

. 

Além disso, parte das terras cortadas pela ferrovia não eram cultivadas, especialmente o 

trecho entre Natal e São José de Mipibu, o que diminuía a possibilidade de arrecadação 

com os fretes de transporte dos produtos
158

.  

                                                             
155 BARRETO, 1883, p. 34. 
156 CINTRA, 1882. 
157 Como forma de deslanchar o processo ferroviário, o governo imperial adotou a política de 

financiamento de ferrovias via capital estrangeiro, mais especificamente, via capital inglês, visto que a 

acumulação de capital, em nível doméstico, era insuficiente para bancar um empreendimento desse porte. 

Para atrair esse capital estrangeiro e viabilizar o investimento da burguesia inglesa em uma economia pré-

industrial e escravista, o governo programou uma série de medidas econômicas, tais como o fim do 

tráfico de escravos, a Lei de Terras, a promulgação do Código Comercial, a organização do segundo 

Banco do Brasil e a Lei Ferroviária de 1852. Mas, o principal atrativo para capital inglês era a taxa de 7% 

de juros, o que por si só já garantia o investimento. Entretanto, essa alta taxa de garantia contribuiu para 

transformar as concessões ferroviárias em verdadeiras especulações financeiras, tendo em vista que as 

companhias acabavam superfaturando a construção das ferrovias, pois quanto maior o capital empregado, 
maior seria o valor pago pelo governo imperial a partir da taxa de garantia de 7% de juros (MELO, 2007; 

RODRIGUES, 2006). 
158

 Cintra aponta como solução a análise em campo das plantas e estudos apresentados pelos 

concessionários por engenheiros do governo, racionalizando o traçado da ferrovia e evitando 

superfaturamentos.  Outra medida seria a adoção de concorrência pública em detrimento ao sistema de 

concessão até então adotado, o que poderia resultar na diminuição do custo da ferrovia e dos juros sobre o 
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Além disso, na área servida pela EFNNC já existia, desde o período colonial, 

uma rede de transporte que conectava estradas carroçáveis aos pequenos portos 

litorâneos. Esse escoamento, muitas vezes mais barato para os produtores, foi um 

poderoso concorrente aos altos fretes ferroviários. O desequilíbrio do tráfego da ferrovia 

também contribuía para o seu déficit, como argumenta Melo (2007, p. 188): 

 [...] estas ferrovias foram planejadas na perspectiva de mercados 

neocoloniais, em que as ferrovias serviam para captar matéria-prima 
agrícola e levá-las diretamente ao porto, onde seria exportada para o 

mercado europeu. Aí residiu o desequilíbrio do tráfego, pois o interior 

não se constituía num mercado consumidor, a ponto de fazer com que 

as ferrovias levassem produtos industrializados para as cidades e vilas, 
em quantidade suficiente para equilibrar o tráfego de volta com 

açúcar. [...] A sede de especulação financeira, aliada à abertura de um 

novo mercado para consumir bens de capital (as ferrovias, 
primeiramente), levaram capitalistas e técnicos, estrangeiros ou não, 

no Brasil, a planejarem estradas cuja produtividade fora mal 

calculada.  

 

Em 1901 a Estrada de Ferro Natal-Nova Cruz foi encampada pelo agora governo 

republicano e arrendada à companhia Great Western Brazilian Railway Company. Além 

de frear a sangria provocada pela generosa taxa de garantia de 7% de juros que as 

ferrovias inglesas geraram nos cofres públicos, essa política de estatização das ferrovias 

fazia parte de um projeto de integração da rede ferroviária do país. Nesse contexto, os 

trilhos da EFNNC foram ligados à cidade de Guarabira, na Paraíba, integrando Natal às 

capitais nordestinas de João Pessoa e Recife
159

.  

Apesar das duas ferrovias terem sido contratadas na década de 1870, apenas a de 

Natal a Nova Cruz seria construída ainda durante o século XIX
160

, a estrada de ferro do 

Ceará-Mirim permanecia apenas um projeto no papel.  

                                                                                                                                                                                   
capital empregado. O engenheiro chega a afirmar que se E. F. Natal-Nova Cruz houvesse sido executada 

pela administração pública, não teria custado mais de 3,600:000$000, cujo capital ainda mesmo levantado 

a 5% oneraria o tesouro apenas com 180:000$000 anuais, isto é, quase metade da cota que está sendo 

paga pelo governo (CINTRA, 1883). 
159 RODRIGUES, 2006.  
160 Um dos principais obstáculos à construção das ferrovias era a garantia de juros. Com a modificação do 

traçado, a E. F. Natal-Nova Cruz passou a custar quase um terço do valor das outras duas, o que permitiu 

que em sua construção fosse empregada a garantia de juros da província. Já as ferrovias do Ceará-Mirim e 

do Mossoró teriam custos bem mais elevados do que a de Natal à Nova Cruz, impossibilitando o governo 

provincial de arcar com a garantia de juros sobre o capital empregado. Apesar de articulações políticas no 

sentido de que o governo imperial assumisse os juros dessas ferrovias, não havia nenhuma previsão nesse 

sentido.  
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Uma nova lei foi promulgada 31 de dezembro de 1903, a Lei n° 1.145 que 

aprovava o projeto geral de uma nova ferrovia: a Estrada de Ferro Central do Rio 

Grande do Norte – EFCRGN
161

 – que partiria do porto de Natal e atravessaria a região 

central do estado em direção às ferrovias da Paraíba e do Ceará.  O engenheiro Sampaio 

Correia era o diretor da comissão encarregada dos estudos e plantas da ferrovia. O 

traçado projetado partia da capital Natal, passava pelo vale do Ceará-Mirim (figura 18) 

e acompanhava o curso do rio homônimo em direção ao vale do rio Assú, na região 

central do estado. Ao chegar em Assú, o caminho de ferro desceria em direção à 

Paraíba, passando por São Rafael e Caicó no Rio Grande do Norte, até chegar nos 

municípios paraibanos de Souza e Pombal. Deste ponto, a ferrovia seguiria o vale do rio 

Peixe até encontrar a Estrada de Ferro de Baturité, no Ceará. Assim, essa estrada de 

ferro atravessaria o vale açucareiro do Ceará-mirim e percorreria a área central do 

estado assolada pelas secas e ligaria a ferrovia do Ceará à rede ferroviária que já se 

entendia de Alagoas ao Rio Grande do Norte pelo litoral, fazendo parte de um plano 

geral de integração nacional, que visava comunicar todos os estados do Brasil. 

Entretanto, sua construção foi lenta e o projeto original não foi executado
162

. 

Em 13 de junho de 1906 o trecho da EFCRGN até Ceará-Mirim foi inaugurado 

pelo Presidente da República, Affonso Penna. Apesar da crise econômica que assolava 

não só a lavoura de cana, mas todo o estado norte-rio-grandense, esperava-se que a tão 

almejada chegada da estrada de ferro até o vale do Ceará-Mirim resultasse em um 

incremento da produção açucareira da região, ou pelo menos em uma diminuição da 

crise. 

Enfim o porto de Natal seria o centro de convergência da rede ferroviária que 

estava sendo implantada no Rio Grande do Norte, colocando a capital em fácil 

comunicação com os centros produtores de açúcar, com o interior e com os outros 

estados brasileiros. 

                                                             
161 Por determinação da Lei nº 1.155, de 12 de junho de 1950, a Estrada de Ferro Central do Rio Grande 
do Norte passou a denominar-se Estrada de ferro Sampaio Correia, em homenagem ao engenheiro 

responsável pela sua construção. 
162 Após a conclusão do trecho até Ceará-Mirim, a EFCRGN continuou expandindo seus trilhos, 

chegando até Lajes em 1914 e retomando o seu trajeto original até a cidade de Jucurutú (trajeto original 

abandonado em 1911, retomado em 1933 e terminado em 1950). Já o ramal até Macau foi iniciado em 

1921, abandonado em 1922 e reiniciado na década de 1950 (RODRIGUES, 2006). 
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Assim, o agora estado do Rio Grande do Norte chegou ao início do século XX 

com duas ferrovias: a EFNNC e a EFCRGN, que incorporava ao seu traçado a estrada 

de ferro do Ceará-Mirim.  

Passados mais de trinta anos entre a assinatura do primeiro contrato para a 

construção da estrada de ferro do Ceará-Mirim em 1872 e a sua inauguração em 1906, 

agora parte da Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte, o vale do Ceará-Mirim 

não vivia mais a fartura de outrora. Uma crise assolava agroindústria do açúcar não só 

no Rio Grande do Norte, mas em todo o Brasil, desde o final do século XIX. A tão 

almejada modernização dos meios de transporte da produção de açúcar da principal 

região produtora do Rio Grande do Norte veio em plena crise dessa mercadoria.   

Nesse contexto, foram implantadas as primeiras estradas de ferro do Rio Grande 

do Norte. Os interesses da oligarquia rural, especialmente dos senhores de engenho do 

litoral que tinham relações estreitas com os políticos da época, em um período onde o 

açúcar era um dos principais produtos econômico da província, fez com que a primeira 

ferrovia potiguar fosse instalada ainda durante o Império justamente nos vales 

açucareiros do litoral oriental. Mesmo em plena crise do açúcar, no início do século XX 

durante a República Velha, a segunda estrada de ferro do Rio Grande do Norte foi 

construída em direção ao sertão, passando por Ceará-Mirim, principal centro produtor 

de açúcar do RN. Apesar da crise, a economia do açúcar contribuiu para o 

direcionamento de investimentos na infraestrutura do litoral oriental e para implantação 

de da rede ferroviária potiguar e, em última instância, para a própria integração do 

território norte-rio-grandense.  

Mesmo com as dificuldades na sua implantação e com o tráfego deficitário, a 

produção de açúcar e a rede ferroviária que estava sendo instalada no Rio Grande do 

Norte estabeleceram uma relação íntima entre si e contribuíram para a (re)configuração 

do seu território. A figura 18 apresenta a localização das estradas de ferro, cidades, vilas 

e engenhos do litoral oriental potiguar no início de 1900 e nos ajuda a espacializar essas 

relações. Nesse mapa podemos observar que o traçado da EFNNC e o da EFCRGN são 

próximos do de dois dos mais antigos caminhos do Rio Grande do Norte. Ambos 

partiam da capital Natal e seguiam em direção a outras províncias: um seguia para a 

Paraíba e Pernambuco, atravessando a porção sul do litoral oriental em direção à 

Cunhaú e cortando os principais núcleos populacionais, tais como São José de Mipibu, 
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Papari, Goianinha e Canguaretama; e o outro partia em direção ao Ceará, atravessando o 

vale do Ceará-Mirim em direção a Assu. Além disso, nos principais vales açucareiros 

do Rio Grande do Norte – os vales do Ceará-Mirim, do Capió e do Curimataú – muitos 

engenhos estão localizados próximos aos trilhos da ferrovia. Afinal, se o objetivo era 

escoar a produção açucareira, as ferrovias deveriam passar perto dos seus centros 

produtores. O que fica ainda mais claro no trecho da ferrovia próximo à Canguaretama, 

onde o traçado da mesma sofre um desvio em direção a esse município e aos seus 

engenhos. Assim, a configuração territorial existente influenciou a implantação e o 

traçado da rede ferroviária e esta também influenciou o território no qual estava 

inserida, atraindo canaviais, engenhos e usinas. 

A modernização dos meios de transporte no final do século XIX veio 

acompanhada pela própria modernização da agroindústria do açúcar, com o surgimento 

das usinas nas primeiras décadas do século XX nos vales do Curimataú e do Ceará-

Mirim. Em última instância, essas medidas visavam inserir a economia do Rio Grande 

do Norte no mercado internacional através da ampliação da exportação de produtos 

como o açúcar.     

Essa modernização tanto das vias de comunicação quanto da agroindústria do 

açúcar deu forma a uma nova configuração territorial do litoral oriental, alterando os 

fluxos do açúcar e, consequentemente, a própria rede que havia se formado em torno 

dessa atividade. Assim como as estradas, a construção de ferrovias resultava na 

valorização das terras cortadas por elas, atraindo como um ímã os canaviais e 

contribuindo para o desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar nessa região. 

Entretanto, se por um lado a lavoura de cana foi mantida e até mesmo estimulada por 

esse processo de modernização dos meios de transporte e da produção, por outro os 

engenhos de açúcar tradicionais (banguês) foram gradativamente sendo engolidos pelas 

usinas, deixando de produzir açúcar e se tornando meros fornecedores de cana, como 

relata Geraldo Gomes.   

As estradas de ferro precederam as usinas e os engenhos centrais e se 
constituíram nos sintomas evidentes da mudança de escala da 

economia açucareira. O grande progresso técnico que representou o 

transporte ferroviário não era acessível ao pequeno proprietário. [...] 

Beneficiavam-se os produtores servidos pelas linhas férreas, mas não 
todos. Aqueles que não puderam suportar as tarifas ferroviárias foram 

aos poucos sendo envolvidos pelas usinas, às quais terminaram por se 
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associar já na condição dos meros fornecedores de cana, abandonando 

a produção de açúcar (GOMES, 2006, p. 45). 

Dessa forma, com o passar do tempo, a cultura canavieira dos vales do litoral 

oriental se manteve, mas a produção de açúcar passou por um processo de 

transformação, ficando associada a um número cada vez menor unidades produtoras, as 

usinas, que foram gradativamente substituindo os engenhos banguês do litoral.   

 

2.5 OS CAMINHOS DO AÇÚCAR E O DESENVOLVIMENTO DAS VIAS DE 

COMUNICAÇÃO DO LITORAL ORIENTAL 

Nas discussões levantadas ao longo deste capítulo pudemos perceber que o 

litoral oriental potiguar e a atividade açucareira estabeleceram uma relação dialética 

entre si. Em um primeiro momento, as condições ambientais desse território foram 

determinantes para a implantação dos engenhos de açúcar, que se instalaram ao longo 

das terras férteis e úmidas dos vales dos rios da região, representando a área de mais 

antiga ocupação colonial do território norte-rio-grandense. Outros fatores também 

contribuíram para a localização dos primeiros engenhos. A subordinação à capitania da 

Bahia e depois a de Pernambuco, onde eram comercializados boa parte dos produtos 

potiguares e adquiridos os produtos importados, contribuiu para o desenvolvimento da 

região ao sul de Natal, onde estava situada a estrada que ligava o Rio Grande do Norte a 

Paraíba e a Pernambuco, cujo traçado se aproxima da principal rodovia norte-rio-

grandense na atualidade: a BR 101. Foi nessa região que teve início a atividade 

açucareira potiguar no início do século XVII no vale do Curimataú, resultado da 

expansão da cultura da cana a partir de Pernambuco, passando pela Paraíba e chegando 

ao Rio Grande do Norte.  

Se em um primeiro momento as condições ambientais do território potiguar 

foram determinantes para a implantação da cultura do açúcar, posteriormente a 

atividade açucareira também contribuiu para a apropriação e a estruturação desse 

território. A exploração econômica das terras doadas em sesmarias através da plantação 

de cana e da produção de açúcar fazia parte do projeto de colonização da coroa 

portuguesa no Brasil, onde o açúcar se destacava como principal produto econômico da 

colônia. No Rio Grande do Norte não foi diferente. Desde o início da colonização, a 

metrópole buscou estimular o cultivo da cana e a produção de açúcar em terras 
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potiguares, culminando na implantação do primeiro engenho pouco após a conquista 

dessa capitania. Entretanto, uma série de fatores, como a falta de capitais dos colonos, e 

as condições de solo não tão propícias ao desenvolvimento da lavoura de cana-de-

açúcar se comparada com as de capitanias como Pernambuco e Paraíba, a precariedade 

do sistema de transportes e a subordinação à Pernambuco, fizeram com que a atividade 

açucareira potiguar se desenvolvesse de forma tardia e se inserisse de forma periférica 

no contexto nacional.  

Nos primeiros séculos da colonização do Rio Grande do Norte não era só a 

cultura canavieira que estava em fase embrionária, a própria capitania também estava. 

Na primeira metade do século XVII, a área de ocupação do território potiguar pela 

coroa lusoespanhola se restringia a uma estreita faixa ao longo do litoral oriental, 

principalmente a porção ao sul de Natal. Essa área estava estruturada em sesmarias onde 

se desenvolviam principalmente lavoura de mantimentos e alguns currais de gado e 

canaviais, cujo cultivo estava restrito principalmente ao vale do Cunhaú e, de forma 

menos intensa, ao vale do Potengi, que tinham respectivamente nos engenhos Cunhaú e 

Utinga os seus respectivos centros produtores. Grande era o número de sesmarias 

abandonadas e sem benfeitorias, evidenciando a falta de capitais dos colonos do Rio 

Grande e a situação periférica da capitania no contexto da economia brasileira. Apesar 

de já existir uma produção açucareira na capitania, a criação de gado já despontava 

como a sua principal atividade econômica.  

Mesmo com a ocupação insipiente da capitania, estava sendo gestada no litoral 

oriental uma rede de caminhos que comunicavam os povoados, os engenhos e os currais 

de gado da região, bem como o Rio Grande às capitanias vizinhas, como Paraíba e 

Pernambuco. Os rios do litoral oriental também faziam parte desse sistema de 

comunicação. A partir de pequenos portos localizados nos rios da região também se 

dava o transporte de mercadorias carregadas em barcaças que seguiam para as praças 

comerciais. Nesse contexto, a proximidade da água, seja de rios ou de lagoas, foi um 

fator determinante. Além de ser fundamental para o consumo humano e para o 

rudimentar sistema de transporte, era nas terras localizadas nas várzeas dos rios que se 

encontrava a umidade e a fertilidade necessárias para o cultivo da cana-de-açúcar. 

Assim como os rios, os caminhos e as estradas também atraíam como um ímã diversas 

atividades, funcionando como vias de penetração e de ocupação do território. Foi às 

margens dos rios, lagoas e dos caminhos do litoral oriental que teve início o processo de 



132 
 

ocupação da capitania do Rio Grande e onde se fixaram os primeiros engenhos, currais 

de gado e povoados da região, com destaque para o engenho Utinga e, principalmente, 

para o engenho Cunhaú e a cidade de Natal, que se figuravam como nós nessa 

embrionária rede de comunicação que se formava. Assim, a ocupação do litoral oriental 

da capitania do Rio Grande durante os primeiros séculos da colonização, mesmo que de 

forma embrionária, consolidou bases importantes para a configuração que esse território 

irá assumir durante o século XIX, uma espécie de prelúdio do território associado à 

economia do açúcar potiguar que estava em gestação.   

Apesar dos obstáculos, a cultura da cana-de-açúcar se desenvolveu 

gradativamente no litoral oriental do Rio Grande do Norte que, aos poucos, passou a ser 

ocupado por canaviais e engenhos. Durante muito tempo, o açúcar potiguar era 

transportado por carros de bois e barcaças até pequenos portos ao longo do litoral 

oriental, seguindo muitas vezes para portos de outras capitanias/províncias, como o 

porto de Mamanguape na Paraíba e o de Recife em Pernambuco. A alfândega de Natal 

só foi criada em 1817, o que impossibilitava a exportação e a importação do estrangeiro 

de produtos diretamente pelo porto de Natal, e mesmo após a sua instalação, boa parte 

do açúcar do Rio Grande do Norte continuou sendo comercializado pelas províncias 

vizinhas, já que o precário sistema de transporte norte-rio-grandense mantinha a capital 

Natal isolada do resto da província, cercada por dunas ao sul e isolada pelo rio Potengi 

ao norte. A precariedade das vias comunicação era um obstáculo ao pleno 

desenvolvimento da produção do açúcar em terras potiguares.  

Em meados do século XIX a produção de açúcar passou por um incremento 

considerável, disputando com o algodão o primeiro lugar na pauta de exportações norte-

rio-grandense. Os canaviais e os engenhos de açúcar haviam se estendido ao longo do 

litoral oriental, com destaque para os vales do Ceará-Mirim e do Capió, seguidos dos 

vales do Curimataú e do Jacú. A agricultura, e não mais a pecuária que sofria com os 

efeitos das secas, passou a ser a principal fonte de arrecadação de impostos e tributos da 

província. Com a importância crescente da economia do açúcar no Rio Grande do 

Norte, senhores de engenho e mesmo os próprios presidentes da província passaram a 

reivindicar investimentos cada vez maiores nos vales açucareiros do litoral. As estradas 

e pontes encontravam-se em situação precária e os rios e portos praticamente não 

possuíam infraestrutura, trazendo prejuízos para a lavoura da cana e a produção de 

açúcar. Mesmo que de forma limitada diante da falta de capitais da província, foram 
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direcionados investimentos importantes na infraestrutura dos vales açucareiros do litoral 

oriental através da construção e manutenção de estradas, da canalização e drenagem dos 

rios, entre outros.    

Apesar desses investimentos, os inconvenientes do isolamento do porto da 

capital dos principais centros produtores de açúcar persistiam. Nesse contexto, foi 

criado o entreposto comercial do Guarapes, localizado às margens do Potengi no 

município hoje conhecido como Macaíba, um empreendimento privado viabilizado por 

um senhor de engenho, que surgiu com alternativa ao problema do difícil acesso ao 

porto de Natal. Sua localização geográfica permitia uma comunicação mais eficiente 

com o território potiguar. Estava situado a apenas cinco léguas (aproximadamente) de 

São José de Mipibu e de Ceará-Mirim, os dois principais centros açucareiros do Rio 

Grande do Norte, facilitando o escoamento da produção potiguar por aquele porto. Com 

o fechamento da casa comercial do Guarapes, esse comércio passou a se dar através de 

Macaíba, resultando no seu desenvolvimento e sua afirmação como importante centro 

econômico potiguar. 

Diante desse cenário de isolamento de Natal e de crescimento da produção de 

açúcar e de algodão, foi cogitado até mesmo a mudança de capital. Foi apenas com a 

construção das primeiras estradas de ferro do Rio Grande do Norte que Natal se afirmou 

não só político-administrativo (que já o era), mas também como centro econômico e 

comercial e, enfim, como capital potiguar
163

. A atividade açucareira influenciou a 

implantação das primeiras ferrovias norte-rio-grandenses, que tinham como objetivo 

racionalizar o escoamento da produção de açúcar dos vales litoral oriental para o porto 

de Natal – de onde irradiava a rede ferroviária que estava sendo construída no Rio 

Grande do Norte –, e as estradas de ferro incrementaram a economia do açúcar da 

região.  

Em suma, os fluxos do açúcar deram forma a uma rede de produção, transporte e 

comercialização desse produto que influenciou o desenvolvimento das vias de 

comunicação e a própria estruturação do território do litoral oriental potiguar e foi por 

eles influenciada. Principalmente a partir de meados do século XIX, quando a 

ampliação da produção e, consequentemente, dos fluxos de transporte do açúcar atraiu 

                                                             
163 Para uma discussão mais aprofundada sobre a modernização dos meios de transporte e a afirmação de 

Natal enquanto capital do Rio Grande do Norte ver RODRIGUES (2006).  
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importantes investimentos e trouxe desenvolvimento para a região litorânea. Os 

municípios que sediavam os principais portos da região, como Canguaretama e 

Macaíba, se beneficiam dos capitais gerados com o comércio do açúcar, e o seu 

transporte ajudou a consolidar a tradicional estrada que cortava o litoral ao sul de Natal, 

que dará origem a mais importante rodovia do Rio Grande do Norte atualmente: a BR 

101, via federal que se estende para muito além do atual estado, alcançando o extremo 

sul do Brasil. Esses mesmos fluxos também contribuíam para o desenvolvimento da 

rede de estradas que conecta a capital Natal com os municípios mais próximos, como 

Ceará-Mirim, São Gonçalo do Amarante, Macaíba e São José de Mipibu, dando origem 

a importantes rodovias da atual região metropolitana de Natal, tais como a BR 226 

(Natal-Macaíba) e a BR 304 (parte de Macaíba em direção ao interior do estado), a BR 

406 (Natal-Ceará-Mirim) e a RN 160 (Macaíba-São Gonçalo do Amarante), 

consolidando essa região como o principal centro político, econômico e social do Rio 

Grande do Norte
164

. Se por um lado a produção de açúcar contribuiu para o 

direcionamento de investimentos na infraestrutura do litoral oriental, especialmente nas 

suas vias de comunicação, essa infraestrutura instalada também fortaleceu a atividade 

açucareira, facilitando o transporte do açúcar e atraindo e/ou fortalecendo engenhos e 

canaviais ao longo das estradas, ferrovias e dos pequenos portos por onde se dava o 

escoamento da produção. Dessa forma, os engenhos atraiam infraestrutura e esta 

também fortaleciam/atraíam os engenhos.  

A modernização dos meios de transporte e da própria produção de açúcar, 

através da implantação de estradas de ferro e de usinas no litoral oriental, trouxe uma 

nova dinâmica e, consequentemente, uma nova configuração para esse território. A área 

de cultivo da cana foi ampliada, mas o número de unidades de produção de açúcar foi 

diminuindo gradativamente com a instalação das usinas, que foram aos poucos 

“engolindo” os engenhos da região. Assim como a produção, a distribuição e a 

comercialização do açúcar também passaram por um processo de centralização. Se antes 

existiam mais de um centro desempenhando essas funções, tais como Macaíba e 

Canguaretama, com a implantação da rede ferroviária, a distribuição e a 

                                                             
164 É importante ressaltar que não só o açúcar, mas também o gado contribuiu fortemente para esse fluxos 

e para o processo de consolidação da rede de transporte do Rio Grande do Norte, especialmente através 

dos chamados “caminhos do gado”, que partiam do sertão atravessando o território potiguar em direção 

ao Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, entre outros. A própria estrada de Natal à Paraíba/Pernambuco, 

passando por Mamanguape, era simultaneamente um caminho do açúcar e também do gado. Destacamos 

aqui o papel do açúcar por este ser o foco do nosso estudo. 
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comercialização do açúcar produzido no litoral oriental potiguar passaram a se 

concentrar no porto de Natal
165

, atraindo investimentos para a capital e resultando em 

um desenvolvimento urbano cada vez mais desigual no litoral oriental do Rio Grande do 

Norte, assunto do próximo capítulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
165 Sobre as obras de melhorias no porto de Natal, ver SIMONINI (2010). 
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3 As cidades do açúcar 
o desenvolvimento urbano do litoral açucareiro potiguar 
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A dimensão urbana do território associado à cultura do açúcar no Rio Grande do 

Norte é o tema deste capítulo, que procurou estabelecer a relação entre engenhos e 

produção de açúcar e a formação e/ou o fortalecimento dos núcleos urbanos do litoral 

oriental, bem como a relação entre a atividade açucareira e o desenvolvimento da rede 

urbana dessa região. Apesar de breves considerações sobre a repercussão da economia 

açucareira no espaço intraurbano de alguns municípios associados a essa atividade, a 

escala intraurbana não é o foco deste capítulo, e sim a interurbana. Tendo em vista as 

relações entre as dimensões regional e urbana, alguns temas tratados no capítulo 

anterior são retomados e/ou aprofundados neste, pois também estão associados à 

dimensão urbana do território. 

Fazemos uma ressalva sobre as fontes empregadas. No período do Império e da 

República Velha, nos valemos das falas dos presidentes de província e dos 

governadores norte-rio-grandenses como principais fontes de pesquisa, além do 

Recenseamento Geral do Império do Brazil de 1872, um rico documento que nos 

forneceu dados importantes sobre o Rio Grande do Norte e seus municípios, bem como 

permitiu uma comparação desta província com as demais então existentes no Brasil. Se 

nesses períodos históricos pudemos usufruir amplamente das fontes primárias 

existentes, o mesmo não aconteceu com os tempos do Brasil colônia. Nesse período, 

poucas são as fontes primárias existentes sobre a capitania do Rio Grande do Norte, 

bem como os estudos sobre os núcleos populacionais potiguares. Diante da escassez de 

fontes primárias e secundárias, os estudos de Teixeira (2009) e Lopes (2003 e 2005)
166

 – 

pesquisas balizares sobre os aldeamentos e as vilas norte-rio-grandenses durante o 

período colonial, para além das breves informações contidas nos estudos históricos 

clássicos como os de Cascudo (1984) – foram as principais referências utilizadas no 

período colonial.  

Antes de adentrar na discussão sobre o papel da economia açucareira na 

formação e desenvolvimento dos núcleos urbanos do litoral oriental, é preciso fazer uma 

breve introdução histórica sobre a gênese desses núcleos de povoamento, embriões dos 

mais antigos centros urbanos do litoral oriental do Rio Grande do Norte, para podermos 

entender melhor o processo histórico de (trans)formação da rede urbana nessa região. 

 

                                                             
166 Neste trabalho, nos valemos de importantes documentos referentes à capitania do Rio Grande do Norte 

transcritos por TEIXEIRA e LOPES. 
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3.1 OS ENGENHOS E OS PRIMEIROS NÚCLEOS DE POVOAMENTO DO 

LITORAL ORIENTAL DA CAPITANIA 

3.1.1 Cidade, aldeamentos e engenhos: a fundação dos primeiros núcleos de 

povoamento  

 Em 1599, poucos meses após a expulsão dos franceses e o início da construção 

do Forte dos Reis Magos, é fundado o primeiro assentamento de colonos brancos na 

capitania do Rio Grande: a cidade do Natal
167

, a quinta aglomeração urbana
168

mais 

antiga no Brasil a surgir com o status de cidade
169

, precedida apenas de São Salvador da 

Bahia de Todos os Santos (1549), São Sebastião do Rio de Janeiro (1565), Filipéia de 

Nossa Senhora das Neves na Paraíba (1585), atual João Pessoa, e São Cristóvão em 

Sergipe (1590). O título de cidade possuía um significado específico no período do 

Brasil colônia. Este era o nível hierárquico mais elevado que um núcleo urbano poderia 

assumir. A cidade era a sede de uma jurisdição territorial e, assim como a vila, possuía 

uma estrutura político-administrativa própria representada pelo senado da câmara, cuja 

expressão material se traduzia na casa de câmara e cadeia e no pelourinho, ambos 

localizados na praça central. Todavia, algumas particularidades a diferem da vila. A 

fundação de cidades era uma prerrogativa exclusiva do rei. Já as vilas poderiam ser 

criadas por autoridades locais, como donatários e governadores. Além disso, as cidades 

                                                             
167 A denominação cidade do Natal faz referência à data de desembarque das tropas lusoespanholas na 

margem do rio Potengi em 25 de dezembro de 1597 ou à data de fundação da capital do Rio Grande em 

25 de dezembro de 1599. Até o momento, não foram encontrados documentos que comprovem de forma 

definitiva a sua data de fundação, apesar desta ser aceita de forma praticamente unânime pelos 

historiadores. A ausência dessa documentação também gera controvérsias a respeito da hipótese de Natal 

ter sido criada com status de cidade. Hipótese esta defendida por autores como TEIXEIRA (2009), que 
apresenta, entre outros argumentos, documentos de 1599, pouco antes da fundação da cidade, de 1602 e 

1614 que se referem a Natal como cidade, assim como a documentação do período de ocupação 

holandesa, como vimos no capítulo anterior. 
168 É importante alertarmos que o emprego do termo “urbano” nesse contexto histórico difere da 

concepção contemporânea do mesmo. Sobre as limitações e imprecisões da aplicação do adjetivo 

“urbano” aos núcleos de povoamento do período colonial, Teixeira (2003, p. 53-54) adverte que “as 

aglomerações ditas urbanas eram na verdade localidades semi-urbanas ou, se quisermos, semi-rurais, pois 

não somente a sua forma físico-espacial detinha elementos que lembravam o mundo rural, como também 

as relações que seus habitantes mantinham com este eram muito mais intensas do que atualmente. As 

aglomerações coloniais eram, com raras exceções, bastante limitadas. Mesmo o pomposo título de cidade, 

o mais alto posto hierárquico que uma aglomeração poderia obter, foi frequentemente empregado para 

designar localidades extremamente precárias. Considerando o contexto histórico-social da época, no 
entanto, o termo ‘aglomeração urbana’ é efetivamente apropriado na medida em que as localidades, por 

mais precárias que fossem, dispunham de alguns elementos essenciais capazes de lhes conferir um caráter 

‘urbano’, que as distinguiam de outras formas de ocupação do território”. 
169 Outros aglomerados urbanos, como Olinda, Igarassu, Porto Seguro, Ilhéus, Espírito Santo, Vitória, São 

Vicente e São Paulo, são anteriores a Natal, mas não surgiram com o título de cidade (REIS FILHO, 

1968). 
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só poderiam ser instaladas em terras próprias alodiais, ou seja, terras subordinadas 

apenas ao rei. Este é mais um argumento a favor da hipótese de Natal ter nascido 

cidade, tendo em vista que a capitania do Rio Grande pertencia à coroa quando da data 

de fundação da sua capital
170

.  

 Entretanto, a ocupação da cidade do Natal foi durante muito tempo precária, 

contando com um pequeno número de habitantes que residiam em rústicas casas de 

palha e barro, o que causava estranhamento a muitos viajantes da época, como pudemos 

observar no já citado relato do espião holandês Adriaen Verdonck em 1630 (item 2.2.3). 

Seu status de cidade estava associado a sua importância estratégica do ponto de vista 

militar, especialmente no início do processo de colonização, em um contexto de disputa 

territorial tanto com outras nações europeias quanto com os nativos. Natal atuou como 

uma espécie de posto avançado de ocupação do território, base para a expansão da 

conquista, servindo de ponta de lança para o processo de apropriação efetiva das 

capitanias do norte situadas na costa setentrional do Brasil, como o Ceará e, 

especialmente, o Maranhão, cuja posse estava ameaçada pela presença francesa, que 

vinha assumindo um caráter cada vez mais permanente nessa região. Passada essa fase 

inicial de disputa territorial em nível internacional, também foi a partir de Natal que se 

deu o processo de interiorização da colonização, com a conquista do sertão potiguar. 

Assim, apesar da forma precária desse primeiro aglomerado urbano da capitania do Rio 

Grande, este tinha um papel importante no projeto colonizador português. Fundar 

núcleos de povoamento fazia parte das estratégias de colonização da coroa portuguesa, 

para a qual esses núcleos contribuíam para a apropriação e a manutenção dos territórios 

conquistados, atuando como um braço político-administrativo da metrópole
171

.  

 Os aldeamentos ou missões eram outra face desse projeto colonizador. Após o 

estabelecimento de um acordo de “paz” entre os conquistadores lusoespanhóis e os 

índios Potiguaras em 1599, aldeias foram aos poucos repovoadas e passaram a receber 

visitas periódicas de missionários da Companhia de Jesus, encarregados de propagar a 

doutrina e a fé cristãs através da evangelização dos nativos da terra sobreviventes das 

                                                             
170 TEIXEIRA, 2009. 
171 TEIXEIRA, 2009. 
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guerras de conquista
172

, dando origem às chamadas missões, inicialmente volantes, 

depois fixas
173

.  

Entretanto, essa atuação intermitente nas aldeias de índios se mostrou pouco 

efetiva no processo de evangelização e “civilização” dos mesmos. Relatos da época 

apontam que mesmo com o batismo, muitos nativos retomavam os seus costumes 

culturais após a saída dos missionários. Além disso, o acordo de paz não impediu a 

continuação dos conflitos entre Potiguaras e colonos, como consta no já citado Treslado 

do Auto de Repartição das terras do Rio Grande, que aponta a proximidade aos 

indígenas como um obstáculo à ocupação e implementação de benfeitorias nas 

sesmarias distribuídas, como na data de terra nº 126, de Manoel Calado de Lima, na 

qual “não tem benfeitorias por os índios às tolhem, e o ferem” (TRESLADO, 1614, p. 

144), ou ainda na data nº 89, de Guaspar Dalbuquerque Dataíde, onde “não se fizeram 

até agora benfeitorias porque querendo a principio povoar com um curral de gado lhe 

impediu o gentio das aldeias vizinhas” (TRESLADO, 1614, p. 136).  

Nesse contexto, depois das tentativas de pouco êxito das missões volantes foram 

implantadas as primeiras missões fixas – também conhecidas como aldeamentos, 

missões de aldeamentos ou simplesmente missões –, que tinham como objetivo 

evangelizar e civilizar os indígenas através da convivência dos padres com os índios nos 

aldeamentos. Estes passariam a viver sob a tutela permanente de missionários 

religiosos. Essas missões poderiam ser instaladas nas próprias aldeias indígenas, 

próximas a estas ou em novas áreas formadas pela redução dos índios. 

Organizadas com base na ordem de 30 de março de 1560, as missões 

representavam uma prática da política dual em relação aos índios nativos da terra: os 

índios “mansos” deveriam ser estabelecidos em aldeamentos sob a tutela dos 

missionários e os índios “hostis” deveriam ser combatidos, presos, escravizados ou 

aniquilados. Se por um lado, os índios “amigos” eram vistos como homens livres que 

possuíam uma alma a ser catequizada, para que se “convertessem” à religião católica e 

“aceitassem” a colonização, por outro lado, os índios “inimigos” que não aceitassem as 

imposições da colonização portuguesas poderiam ser combatidos, pois a guerra contra 

                                                             
172 LOPES, 2003. 
173 A política das missões entre os indígenas era respaldada pelo Padroado, um tratado entre a Igreja 

Católica e os reinos ibéricos, que delegava aos monarcas de Portugal e da Espanha a administração e a 

organização da Igreja Católica em seus domínios, aliando os interesses eclesiásticos de expansão da fé 

cristã aos interesses das coroas ibéricas de expansão mercantil, selando assim a união entre Igreja e 

Estado (LOPES, 2003). 
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os “infiéis” era uma das formas aceitáveis da chamada “guerra justa”, aquela que era 

ideologicamente justificada pela colonização. Os índios inimigos podiam ser 

aniquilados ou escravizados
174

.  

Na capitania do Rio Grande, as primeiras missões de aldeamento foram criadas a 

partir de 1679 com a fixação dos missionários jesuítas vindos do Colégio de Olinda em 

duas aldeias remanescentes dos índios Potiguaras: Guajirú (atual cidade de Extremoz) e 

Guaraíras (atual cidade de Arez)
175

. Com a deflagração da chamada Guerra dos 

Bárbaros
176

 no final do século XVII, a resistência dos índios Tapuias à interiorização da 

colonização resultou na criação de um único aldeamento no sertão da capitania, a 

missão de Apodi
177

, reduzindo índios Tapuias sob a administração jesuíta. A Guerra dos 

Bárbaros se estendeu por aproximadamente 40 anos, resultando na criação de novas 

missões. Nesse contexto, foram instaladas a missão de Gramació ou Igramació (atual 

cidade de Vila Flor), localizada no litoral ao sul de Natal e sob a administração dos 

Carmelitas Reformados, e a missão de Mipibu (atual cidade de São José de Mipibu)
178

, 

situada também na porção sul do litoral oriental e administrada pelos Capuchinhos
179

, 

                                                             
174 LOPES, 2003. 
175 Durante a Guerra dos Bárbaros, índios Tapuias do sertão também foram transferidos para esses 

aldeamentos. 
176 O avanço da colonização portuguesa em direção ao sertão do atual Nordeste do Brasil não aconteceu 

sem resistência. Os conflitos entre colonizadores e indígenas acompanharam as expedições de conquistas 

e os caminhos do gado desde a Bahia até o Maranhão. Entre as décadas de 1680 e 1720, diversas tribos de 

índios do sertão, genericamente denominados de Tapuias, se uniram contra a apropriação de suas terras e 

a dominação de seu povo, travando guerras sangrentas contra os colonos portugueses, dando origem à 

chamada Guerra dos Bárbaros, que Cascudo (1984) denomina de “Confederação dos Cariris”. A capitania 

do Rio Grande foi um dos principais palcos dessas lutas. Com o reforço do Terço dos Paulistas, após 

quase quarenta anos de conflitos, os portugueses conseguiram reprimir esse levante indígena, resultando 
na dizimação e no aprisionamento dos índios do sertão que resistiram à dominação portuguesa, liberando 

assim as suas terras para a expansão da colonização (MONTEIRO, 2007). 
177 Posteriormente, os índios da missão de Apodi foram transferidos, dando origem à vila de Portalegre. 
178 A antiga aldeia de Mipibu (Mopebu ou Mepebu) está associada à origem da atual cidade de São José 

de Mipibu e também de Nísia Floresta (antiga Papari). Segundo Fátima Martins Lopes (2003), a aldeia de 

Mipibu, descrita em 1630 pelo espião holandês Adriaen Verdonck como a mais populosa aldeia de 

brasilienses do Rio Grande, estava situada na área que corresponde atualmente ao município de Nísia 

Floresta. Quando a aldeia de Mipibu tornou-se missão de aldeamento, com a presença de missionários 

capuchinhos, uma nova demarcação de terras foi feita, transferindo-a para o local do atual município de 

São José de Mipibu.  
179 Foram os missionários da Companhia de Jesus que deram início às missões volantes ao longo do 

século XVII na capitania do Rio Grande. Durante o período de ocupação holandesa, o trabalho 
missionário foi praticamente interrompido, sendo retomado a partir de 1679, com a criação das primeiras 

missões fixas pelos jesuítas em Guajiru e Guaraíras. Os aldeamentos de Mipibu e Gramació também 

contaram com a atuação dos missionários da Companhia de Jesus. Com a expulsão da Companhia de 

Jesus do Brasil em 1759, outras ordens religiosas passaram a atuar de forma mais incisiva nos 

aldeamentos norte-rio-grandenses a partir do segundo quartel do século XVIII, como os capuchinhos e os 

carmelitas (TEIXEIRA, 2009).  
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reduzindo tantos os índios Potiguaras do litoral como os índios Tapuias do sertão
180

. 

Assim, enquanto os Potiguaras que habitavam o litoral foram reduzidos em suas 

próprias aldeias, como Guajiru e Guaraíras, ou em áreas próximas a estas, os Tapuias do 

sertão foram transferidos do seu habitat para os aldeamentos do litoral agrário, onde 

seriam mais cobiçados e aproveitados
181

. 

Além de contribuir para a disseminação dos dogmas e princípios da doutrina 

cristã através da conversão do gentio ao catolicismo, as missões de aldeamento também 

atendiam a outros interesses da colonização. Do ponto de vista econômico, a 

concentração de índios nas missões facilitava o acesso dos colonos a essa mão de obra, 

racionalizava os recursos da administração da população indígena dominada pela coroa 

e liberava as terras antes habitadas pelos nativos para a exploração das mesmas pelos 

sesmeiros e para uma efetiva ocupação colonial. Do ponto de vista militar, a localização 

de missões em determinadas áreas funcionava como uma “barreira de defesa” aos índios 

hostis e a outros inimigos
182

, contribuindo para a manutenção das áreas já ocupadas ou 

ainda para a expansão das frentes de colonização, tendo em vista que guerreiros 

indígenas aldeados poderiam ser utilizados como força militar. Quanto aos aspectos 

políticos e culturais, a concentração de índios em uma área restrita facilitava o processo 

de conversão/aculturação dos indígenas ao modelo civilizatório europeu
183

. 

Para alcançar tais objetivos, as missões deveriam ser localizadas em áreas de 

interesse à colonização. A ocupação do sertão do Rio Grande se deu principalmente 

através dos currais de gado, atividade esta que não demandava um grande contingente 

de mão de obra se comparada com o trabalho agrário nos engenhos e nas lavouras do 

litoral. Esse é um dos motivos para a concentração das missões de aldeamento no litoral 

oriental do Rio Grande, mais especificamente, no trecho que engloba o litoral ao sul de 

Natal e uma pequena porção ao norte da capital, área de mais antiga ocupação colonial. 

Das cinco missões mais duradouras estabelecidas na capitania, quatro estavam 

localizadas no litoral, onde a mão de obra indígena seria melhor aproveitada diante da 

                                                             
180 Outras missões de menor duração foram implantadas na capitania do Rio Grande, tais como os 

aldeamentos dos Canindés, dos Janduís e dos Pegas. Entretanto, diante do nosso objeto de estudo, demos 

destaque àquelas missões localizadas no litoral, de longa duração e que deram origem aos primeiros 

núcleos urbanos da região. Sobre as antigas missões do Rio Grande, ver LOPES (2003). 
181 LOPES, 2003. 
182 Essa era uma relação complexa e contraditória. Se por um lado, os índios guerreiros das missões eram 

escalados para atuarem como força militar em defesa da terra, por outro, muitos deles também praticavam 

pequenos furtos nas fazendas e povoados da região em busca de alimentos. Assim, a proximidade entre 

missões e povoados contribuía para a defesa dos mesmos, mas também gerava conflitos entre colonos, 

indígenas e missionários. 
183 LOPES, 2003; TEIXEIRA, 2009. 
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demanda das atividades agrárias desenvolvidas nessa região
184

, especialmente o cultivo 

da cana e a produção de açúcar e derivados, como aguardente e rapadura. Além disso, 

essa era uma estratégia da coroa portuguesa para desestabilizar a resistência Tapuia à 

colonização, reduzindo índios do sertão no litoral.  

O próprio Regimento das Missões, que regulamentava os aldeamentos e as 

relações entre indígenas, missionários e colonos, já previa o acesso dos colonos à mão 

de obra dos índios aldeados mediante pagamento, bem como a atuação desses nativos 

da terra na defesa da colônia
185

. 

Apesar de regulamentada, a utilização do índio da terra como mão de obra foi 

objeto de diversas disputas entre colonos e missionários, como foi o caso do conflito 

entre o senhor de Cunhaú e o missionário de Gramació, uma missão localizada próxima 

ao engenho. O então senhor do engenho Cunhaú, Gaspar de Albuquerque Maranhão, 

fixou indígenas de Gramació no seu engenho e não permitiu que os mesmos 

retornassem ao aldeamento. Em 1752, o padre carmelita Manoel da Purificação se 

queixou e solicitou o regresso dos índios à missão, mas não foi atendido. Ao contrário, 

segundo o padre “[...] antes se foi aumentando aquele congresso, porque no patrocínio 

que lhes franqueia o dito Gaspar de Albuquerque, por se utilizar deles no seu serviço e o 

do seu engenho sem outro estipêndio mais que a segurança de não poderem ser presos” 

(PURIFICAÇÃO, 1754 apud LOPES, F., 2005, p. 418-419).  

Diante dessa queixa, a coroa determinou que o governador de Pernambuco, Luís 

José Correia de Sá, desse um parecer sobre o assunto. Para Correia de Sá (1755 apud 

LOPES, F., 2005, p. 419): 

É certo que Gaspar de Albuquerque Maranhão, Senhor do Engenho 
Cunhaú, tem agregado a sua fazenda uns casais de índios que 

voluntariamente querem ali residir, da mesma sorte que os pais e avós 

de muitos deles assistiram em tempo dos progenitores do mesmo 
Gaspar de Albuquerque. Antes tais índios, situados no Cunhaú, são de 

unirem-se alguns que andam dispersos de várias aldeias e não duvido 

que entrem também outros pertencentes a de Gramació. Sobre esta 
matéria que tão importunamente relata a V. Maj., o dito Pe. Fr. 

Manuel da Purificação me tem feito repetidos requerimentos, 

pretendendo não só que totalmente se destrua este agregado de índios, 

mas também lhe mandasse prender e entregar alguns índios que se 
ache de sua aldeia. 

  

De acordo com o relato do governador de Pernambuco, o trabalho indígena no 

engenho Cunhaú vinha sendo empregado há bastante tempo. Esses índios eram 

                                                             
184 LOPES, 2003. 
185 LOPES, 2003. 
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provenientes não só do aldeamento de Gramació, mas de outros da região. Essa relação 

entre o engenho Cunhaú e as aldeias da região pode ser confirmada na figura 14, um 

trecho correspondente ao vale do rio Curimataú retratado no mapa holandês de 

Marcgraf de 1647, no qual podemos observar que as três aldeias identificadas se 

comunicam diretamente com o engenho Cunhaú, seja através do rio ou de caminhos. 

Dessa forma, as atividades desenvolvidas no engenho Cunhaú, que desde o início da 

colonização se configurava como um importante centro econômico do litoral oriental 

potiguar, atraíam mão de obra e contribuíam para a fixação da população nas suas terras 

e no seu entorno.  

Com o parecer do governador de Pernambuco, a solicitação do padre não foi 

atendida e os índios agregados ao engenho Cunhaú permaneceram nele. O governador 

entendeu que “nenhum prejuízo se seguia do congresso de índios”, que 

“voluntariamente querem ali residir”. E para garantir a orientação espiritual aos índios 

agregados em Cunhaú, Correia de Sá consultou o Bispo do D. Frei Luiz de Santa 

Tereza, que recomendou que o capelão do engenho administrasse os sacramentos e a 

doutrina aos índios fixados no mesmo. A capela de Cunhaú (figura 19) era uma das 

poucas existentes nas ermas terras do litoral ao sul de Natal, atuando como centro 

religioso dessa região. 

Figura 19: Capela de Nossa Senhora das Candeias (engenho Cunhaú) 

 

 
Autora: Luana Cruz, 2013. Fonte: Acervo pessoal. 

Se por um lado era de interesse da metrópole promover a evangelização e 

civilização dos nativos através da sua fixação em missões de aldeamentos, por outro, era 

ainda maior o interesse da coroa em liberar as terras para a ocupação pelos colonos e 

garantir o acesso destes à mão de obra indígena, contribuindo para a exploração 
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econômica das terras conquistadas e a consequente arrecadação de impostos gerados por 

essas atividades, principal objetivo da colonização portuguesa do Brasil. Especialmente 

em uma capitania como a do Rio Grande do Norte, com uma economia pouco 

desenvolvida e voltada para o mercado intracolonial, onde a falta de recursos restringia 

o acesso à mão de obra de escravos africanos a um pequeno número de colonos com 

posses suficientes para arcar com o preço elevado dessa mercadoria
186

. 

Assim, cidade, engenhos e aldeamentos constituíam elementos da política de 

colonização portuguesa. Como vimos nos relatos supracitados, povoar e a evangelizar 

não eram prerrogativas exclusivas das missões. As atividades desenvolvidas nos 

engenhos demandavam um contingente considerável de mão de obra, que muitas vezes 

se fixava nas suas terras e no seu entorno, como aconteceu no engenho Cunhaú, 

contribuindo para o povoamento da região.  Enquanto núcleo de povoação colonial, era 

indispensável a assistência religiosa, prestada através das capelas dos engenhos que 

atendiam não só a família dos senhores, mas também aos moradores das suas cercanias, 

principalmente nos primeiros séculos da colonização, quando o número de igrejas e de 

padres era bastante reduzido. 

Segundo relato do espião holandês Adrian Verdonck, em 1630 moravam nos 

arredores do engenho Cunhaú 60 ou 70 homens com suas famílias
187

. Em 1641, “os 

habitantes da freguesia requerem permissão para erguer igreja própria, visto que a 

capela do engenho [Cunhaú] seria insuficiente para o número de fiéis” (MELLO, 2012, 

p. 170-171), o que aponta para um certo crescimento populacional do povoado e reforça 

a importância religiosa e social da capela de Nossa Senhora das Candeias do engenho 

Cunhaú nesse contexto.  

Nesse período, a cidade do Natal, os aldeamentos de Guajirú, Guaraíras, Mipibú 

e Gramació e o povoado de Cunhaú constituíram os primeiros e principais núcleos de 

povoamento do litoral oriental do Rio Grande do Norte, embriões dos núcleos urbanos 

dessa região, surgidos de diferentes estratégias de conquista e apropriação do território, 

mas que atendiam aos objetivos da colonização exercendo funções complementares 

entre si. A cidade do Natal atendia a uma estratégia militar de ocupação e apropriação 

do território. Era o símbolo da posse da terra e da presença da coroa portuguesa no Rio 

                                                             
186 Nesse período, os escravos eram de fato vistos como mercadorias. O dono do cativo possuía o direito 

de propriedade sobre o mesmo, podendo comprar, vender ou doar o escravo conforme sua conveniência.  
187 VERDONCK, 1630 apud MELLO, 1981, p. 45. 
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Grande e serviu como um posto avançado para a conquista da própria capitania e 

daquelas situadas mais ao norte, como o Ceará e o Maranhão. Os aldeamentos reduziam 

os nativos em um núcleo de povoamento onde se dava o seu controle e evangelização, 

liberando as terras indígenas para a sua ocupação e exploração pelos colonos 

portugueses e servindo de celeiro de mão de obra barata para as atividades 

desenvolvidas na colônia. Os engenhos representavam os centros de exploração 

econômica das terras conquistadas, principal objetivo da colonização portuguesa do 

Brasil. Nesse contexto de apropriação e ocupação do território da nascente capitania 

potiguar, os engenhos de açúcar, como o Cunhaú, atuaram não só como núcleos 

econômicos, mas também como núcleos de povoamento, atraindo e fixando a mão de 

obra no seu entorno. São esses assentamento populacionais que deram origem a rede 

urbana que se formou no litoral oriental potiguar ao longo dos séculos.   

Entretanto, se por um lado existia uma conjunção de interesses entre cidade, 

aldeamentos e engenhos, por outro, os conflitos também foram recorrentes, 

principalmente em relação à mão de obra e à posse das terras, revelando assim, 

contradições do próprio processo colonizador. 

 

3.1.2 A criação das “vilas de índios” e os conflitos fundiários entre indígenas e 

senhores de engenho 

A partir de meados do século XVIII, a administração do Marquês de Pombal
188

, 

influenciado pelo ideário iluminista, implementou mudanças importantes no projeto 

colonizador português no Brasil, representando um marco nessa nova etapa da história 

social brasileira. A chamada “era de Pombal” inaugurou um novo projeto de sociedade 

colonial, onde os núcleos de povoamento tinham um papel importante a desempenhar, 

especialmente aqueles de origem missioneira
189

.  

Um dos principais instrumentos para a implementação desse novo projeto de 

sociedade que se desejava construir na América portuguesa foi o chamado Diretório dos 

                                                             
188 Sebastião José de Carvalho e Melo, o Conde de Oeiras ou Marquês de Pombal, foi uma das figuras 

mais influentes do estado português nesse período (ver ALMEIDA, 1997). 
189 TEIXEIRA, 2009. Por “origem missioneira”, entenda-se os municípios que surgiram a partir das 

missões católicas. 
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Índios
190

. Aprovado pelo alvará régio de 17 de agosto de 1758, o “Diretório que se deve 

observar nas povoações dos índios do Pará e Maranhão” foi inicialmente aplicado às 

capitanias da parte norte do Brasil e depois estendido a todo o território da colônia, 

atuando como uma espécie de lei geral que regulamentava o tratamento do colonizador 

em relação aos índios do Brasil até a sua extinção oficial pela carta régia de 12 de maio 

de 1798
191

. Segundo esse novo regulamento, as antigas missões de aldeamento 

passariam a ser administradas pelo poder laico dos diretores de índios e seriam 

transformadas em lugares ou vilas, neste último caso contando com uma estrutura 

político-administrativa própria, o senado da câmara, evidenciando assim o caráter civil 

das novas vilas em detrimento do caráter religioso dos antigos aldeamentos. Este era 

apenas um dos pontos definidos pelo Diretório, que abordava também a questão da 

civilização dos índios e o papel do diretor, a distribuição de terras, a arrecadação de 

tributos, as relações de trabalho entre indígenas e colonos, a agricultura e o comércio, a 

edificação e o povoamento das vilas, entre outros temas
192

.  

Ao reforçar a condição de liberdade civil do índio
193

, agora visto como um 

vassalo do rei com os “mesmos” direitos e deveres dos colonos brancos, o Diretório 

atuou como um instrumento de integração dos nativos à colonização e à “civilização”. 

Para tal, os índios deveriam aprender a língua portuguesa, adotar o modo de vida 

sedentário e monogâmico, praticar a agricultura e o comércio, pagar tributos à coroa e 

até mesmo assumir cargos no senado da câmara e realizar casamentos inter-raciais, se 

integrando efetivamente à vida social, política e econômica da colônia
194

.  

Nesse contexto, na segunda metade do século XVIII quatro missões de 

aldeamento foram elevadas à categoria de vilas, dando origem às primeiras vilas da 

capitania do Rio Grande do Norte. Assim, o aldeamento de Guajiru passou a ser Vila de 

                                                             
190

 TEIXEIRA, 2009. 
191 Mesmo após sua extinção oficial, esse documento continuou sendo utilizado em algumas capitanias, 

inclusive no Rio Grande do Norte, na primeira metade do século seguinte. 
192

 ALMEIDA, 1997. 
193 Antes da publicação do Diretório, foram promulgadas leis balizares para a sua implantação, como a 

Lei de 6 de junho de 1755, que restituiu a liberdade aos índios, que a partir de então não podiam mais ser 

escravizados (condição agora exclusiva aos negros), e a Lei de 7 de junho do mesmo ano, que excluiu os 
missionário do poder temporal de administração da população indígena, emancipando tanto os nativos 

quanto os seus aldeamentos da administração missionária. Entretanto, essa emancipação era limitada, já 

que apesar de reconhecer a liberdade indígena, esta deveria ser assistida pelos Diretores dos Índios, que 

atuavam como tutores dos nativos no processo de integração dos mesmos à vida na colônia. (ALMEIDA, 

1997). 
194 ALMEIDA, 1997. 
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Estremoz do Norte (1760), o de Guaraíras se transformou na Vila Nova de Arez (1760); 

o de Mipibu deu origem à Vila de São José do Rio Grande (1762) e o de Gramació deu 

lugar à Vila Flor (1762) (figura 20). Além das quatro vilas de origem missioneira 

localizadas no litoral, uma vila de índios (como eram chamadas as vilas de origem 

missioneira nesse período) também foi criada no sertão com a transferência dos 

indígenas aldeados em Apodi e de outros lugares, dando origem à Vila Nova Real de 

Portalegre (1761). Posteriormente, foram instaladas duas vilas de origem não-

missioneira também no sertão, descendentes de povoações de brancos: a Vila Nova do 

Príncipe (1766, atual cidade de Caicó) e a Vila Nova da Princesa (1766, atual cidade de 

Assú)
195

. 

Figura 20: Cidade e vilas do litoral oriental do RN (meados do século XVIII) 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Autores: Mapa elaborado por Luana Cruz e Hélio J. de Oliveira Jr. (2014) sobre bases 

do IBGE (2010) e ANA (2012). Fonte: Acervo pessoal.  

                                                             
195

 CASCUDO, 1968. 
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Além desses assentamentos, duas localidades oriundas de antigas missões de 

aldeamento continuaram existindo sob a forma de povoações: Papari (atual Nísia 

Floresta) no litoral e Apodi no sertão. Papari foi aldeamento até 1736 ou 1740, quando a 

missão foi transferida para o sítio da atual cidade de São José de Mipibu. Mesmo com 

essa transferência, uma povoação continuou a existir de forma ininterrupta no local. O 

mesmo aconteceu com Apodi, que mesmo com a transferência dos índios, se manteve 

como povoação desde então
196

. 

Nessas vilas de origem missioneira, os lotes situados no rossio
197

 foram doados 

aos índios
198

, que deveriam construir suas moradias e poderiam realizar outras 

benfeitorias, como o cultivo de pequenos roçados. Além daquelas distribuídas aos 

nativos, o Diretório também permitia que as datas de terras das vilas fossem concedidas 

a colonos para o cultivo e exploração econômica das mesmas, que em contrapartida 

eram obrigados a construir uma residência na área urbana da vila. Dessa forma, 

pretendia-se estimular agora o convívio entre índios e colonos, que serviriam de 

exemplo aos nativos contribuindo assim para a sua civilização, bem como estimular a 

prática da agricultura e do comércio nas vilas, contribuindo para o desenvolvimento 

                                                             
196

 CASCUDO, 1968. 
197 Assim como as cidades coloniais, as vilas nesse período possuíam uma grande extensão territorial sob 

sua jurisdição, o chamado termo municipal, equivalente ao que hoje definimos como limite do município. 

O termo englobava grandes áreas rurais estruturadas em sesmarias e também uma área urbana, ou que se 

pretendia como tal. Em termos fundiários, essa área era denominada de rossio, uma porção territorial que 

incluía o núcleo urbano existente e terras circunvizinhas destinadas a uma futura expansão urbana da 

localidade. Essas terras municipais delimitadas pelo rossio eram concedidas ao senado da câmara quando 
uma aglomeração recebia os foros de vila ou cidade, passando a compor o patrimônio da câmara. Esse 

patrimônio contribuía para a geração de renda e para o sustento do senado da câmara e proporcionava a 

esta instituição o controle do crescimento urbano, pois cabia a ele conceder lotes de terras do rossio aos 

moradores, que construíam suas casas na área urbana da vila e, em contrapartida, eram obrigados a pagar 

o foro, uma taxa anual pela utilização da terra197. Além do rossio, havia ainda o chamado logradouro 

comum, uma área rural normalmente próxima ao rossio cujas terras poderiam ser exploradas pelos 

moradores da vila para a criação de gado e extração de madeira, entre outras atividades, como, aliás, 

também ocorria no rossio. Além do rossio e do logradouro comum, havia ainda o patrimônio da câmara, 

que eram outras terras doadas também ao senado da câmara, para o seu sustento. Ficavam mais distantes 

do núcleo urbano. Esses três tipos de “glebas”, por sua vez, se inseriam no termo municipal, uma área 

bem maior e que correspondia ao território de jurisdição da vila, ou seu termo municipal. Essas categorias 

aparecem no Rio Grande do Norte, podendo sofrer variações em outras capitanias (TEIXEIRA, 2009). 
198 Essa prática de delimitação e doação de terras à população indígena também foi implementada nas 

antigas missões de aldeamento. Através do alvará régio de 23 de novembro de 1700, o rei D. Pedro II 

determinou que fosse concedida a cada missão uma légua de terra em quadra para o sustento dos índios e 

missionários, cujos lotes deveriam ser distribuídos entre os nativos aldeados. Considerando que uma 

légua equivalia a aproximadamente 5.280m, uma légua em quadra, ou seja, um quadrado com 5.280m de 

lado, corresponderia a 27,878 km² (TEXEIRA, 2009).  
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econômico da própria colônia e para a arrecadação de impostos e tributos para a 

metrópole
199

. Na época das missões, se preconizava a separação entre nativos e colonos. 

Assim, com a elevação das missões à categoria de vilas, além dos conflitos pela 

mão de obra, como aquele entre o senhor do engenho Cunhaú e o missionário de 

Gramació, observam-se cada vez mais disputas pela posse das terras. Mais uma vez, o 

engenho Cunhaú serve de exemplo a esses conflitos. A divisa entre as terras desse 

engenho e as da aldeia de Gramació, que deu origem a Vila Flor, foi alvo de disputas 

históricas entre a família Albuquerque Maranhão, proprietária do engenho, e os padres 

Carmelitas instalados nessa missão. Em 1656, Matias de Albuquerque Maranhão, 

proprietário do engenho Cunhaú cedeu um trecho das terras de seu engenho onde havia 

um curral de gado aos padres do Convento do Carmo da capitania da Paraíba. “Disse o 

dito Governador Matias de Albuquerque Maranhão que ele tinha uma contenda com os 

religiosos de Ns. Sra. do Carmo sobre umas terras das quais largava todo o direito que 

tem nelas e se desapossava de hoje para todo o sempre [...]” (TERMO ..., 1656 apud 

LOPES, F., 2005, p. 381). 

Durante a criação de Vila Flor, em 1762, o então proprietário do engenho 

Cunhaú, Gaspar de Albuquerque Maranhão, tentou se apropriar de parte das terras desta 

vila, alegando serem suas por direito. Gaspar de Albuquerque Maranhão “[...] se 

oferecera a fazer a Casa da Câmara da nova Vila Flor estabelecida na dita Aldeia de 

Igramació debaixo da condição de lhe entregarem as vargens que pretende sejam suas 

por serem convenientes para plantas de canas e quase inúteis para outra lavoura [...]” 

(TERMO ..., 1656 apud LOPES, F., 2005, p. 203-204). O seu pleito foi atendido em 

parte, já que as terras solicitadas não foram cedidas, mas sim arrendadas perpetuamente 

à família Albuquerque Maranhão que deveria, em troca, construir a casa de câmara e 

cadeia e pagar um foro anual à Câmara de Vila Flor. Em 1793, o então senhor de 

Cunhaú, André de Albuquerque Maranhão, oferece a quantia de 300 mil réis, para 

livrar-se do foro perpétuo de 12 mil réis anuais pelas terras arrendadas a sua família que 

faziam parte do patrimônio da vila, livrando seus descendentes dessa dívida junto à 

câmara de Vila Flor
200

. 

Diz André de Albuquerque Maranhão que seus antepassados 

eram senhores do Engenho Cunhaú e que, quando S. Maj. 

mandou criar as Vilas de Índios, se lhe retirou uma grande parte 

                                                             
199 LOPES, F., 2005. 
200 LOPES, F., 2005. 
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de terras utilíssimas e necessárias do sobredito Engenho (apesar 

de as ter o suplicante confirmado por S. Maj.) para servir de 

Patrimônio do Conselho da nova Vila, denominada Vila Flor, e 
vendo o suplicante a precisão que tinha, pediu que as 

devolvesse, o que afinal se mandou, impondo-lhe um ônus de 

pagar 12 mil réis anuais de foro perpétuo da terra que lhe 
mandou entregar; e porque o suplicante se quer livrar deste 

ônus, para deixar a seus filhos livres aquelas terras, pretende 

que V. Maj. dê provisão para que a Câmara receba do 

suplicante 300 mil réis em dinheiro, levantando-se-lhe aquele 
foro, e ficar livre dele. (MARANHÃO, 1793 apud LOPES, F., 
2005, p. 381). 

 

Concordamos com a hipótese levantada por Teixeira (2009) de que a construção 

da casa de câmara e cadeia de Vila Flor (figura 21) tenha de fato sido financiada pela 

tradicional família Albuquerque Maranhão, o que poderia justificar uma construção tão 

imponente em uma vila pouco expressiva econômica e socialmente como foi Vila Flor.  

 

Figura 21: Casa de câmara e cadeia de Vila Flor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Autora: Luana Cruz, 2015. Fonte: Acervo pessoal. 
 

A apropriação das terras das antigas missões durante a sua elevação à categoria 

de vila também pode ser observada na Vila de São José do Rio Grande. Entre o final do 

século XVIII e o início do século XIX, terras de índios foram concedidas a senhores de 

engenhos como o Belém, o Olho D’água e o Boa Vista, contribuindo para a ampliação 

das terras dos engenhos, como pode ser observado no requerimento do capitão Miguel 

Ribeiro Dantas datado de 1773, onde o mesmo solicitou ao governador de Pernambuco, 

Manoel da Cunha Menezes, que lhe assegurasse a posse das terras que possuía no termo 
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da Vila de São José e que havia “ampliado” por encontrar terras vizinhas devolutas
201

, 

justificando que: 

[...] no tempo em que foi erigida por ordem de S. Maj. para melhor 
cultura e civilidade dos índios dela, objeto principal da mesma ereção, 

a ela se congregarem uniram vários moradores brancos para que com 

a sua imitação se fossem os mesmos índios civilizando, e 

desempenhando por outra parte a cultura e o fabrico das ditas terras 
em sua utilidade e aumento e por serem extensas as do termo da dita 

Vila se repartiram igualmente pelos ditos moradores brancos, dando-

se a cada um aquela porção que segundo as suas forças poderia 
lavrar e cultivar e ao suplicante pelas ter de alguma sorte maiores se 

lhe conferiram por ordem do Exmo. predecessor de V. Excia. duzentas 

braças nas quais formou um sítio e não ficou gleba delas que em 

pouco tempo as não fabricasse e cultivasse por uma grande planta 

de canas que sobre elas dispôs fabricando igualmente uma 

engenhoca de fazer açúcar de sorte que no presente ano já recolheu 

três caixas do mesmo açúcar e por reconhecer pouca terra para sua 
fábrica e encontrar outra por devoluta e desaproveitada em benefício 

da lavoura e dos dízimos reais mandou colocar cercas em mais 

duzentas braças há uns três anos, pondo-as a produzir canas. 

(DANTAS, 1773 apud LOPES, F., 2005, p. 374, grifo nosso). 

 

O requerimento de Miguel Ribeiro Dantas confirma o papel atribuído aos 

colonos brancos nas novas vilas, que deveriam contribuir para a civilização dos índios 

através do convívio com os mesmos, bem como promover a exploração das terras, neste 

caso, através do cultivo da cana e da produção de açúcar e derivados. Dessa forma, além 

da integração social, esperava-se que as vilas cumprissem também o papel de promover 

uma integração econômica e, em última instância, uma integração territorial, através do 

incremento da agricultura e da introdução do comércio, se inserindo de forma mais ativa 

na economia colonial e se tornando centros de produção, comercialização e consumo de 

mercadorias
202

.  

Apesar do discurso de que o convívio entre índios e colonos contribuiria para a 

civilização e integração social dos nativos, na prática, o Diretório tornou as terras 

indígenas ainda mais vulneráveis através do incentivo à presença de colonos brancos 

nas vilas. Os posseiros, que já tinham pequenas porções das terras dos índios no tempo 

das missões, aproveitaram essa nova conjuntura para legalizar e ampliar as suas terras. 

No final do século XVIII, passados mais de um século de concessão de sesmarias, datas 

de terras férteis e devolutas se tornavam cada vez mais escassas. As vilas do litoral 

oriental originárias dos antigos aldeamentos estavam assentadas em terras úmidas e 

                                                             
201 LOPES, F., 2005. 
202 TEIXEIRA, 2009. 
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férteis próximas a fontes de água, como rios e lagoas, propícias à agricultura e ao 

cultivo da cana-de-açúcar. As vilas de Estremoz e Arez estavam localizadas às margens 

das lagoas de Estremoz e de Guaraíras, respectivamente. A vila de São José estava 

situada nas várzeas do rio Trairí (também denominado Mipibu), no chamado vale do 

Capió, e Vila Flor assentada próxima ao rio Cunhaú, no vale do rio Curimataú. Nesse 

contexto, as terras férteis das vilas de índios passaram a ser cada vez mais cobiçadas 

pelos senhores de engenho da região, em um período em que a lavoura de cana vinha se 

expandindo gradativamente nas terras dos vales do litoral oriental, uma espécie de 

prelúdio do grande desenvolvimento que a economia açucareira dessa região irá 

experimentar a partir de meados do século XIX.  

Nessas disputas, muitas vezes as terras mais férteis, melhores para a agricultura, 

ficavam com os colonos, que tinham as “forças necessárias” para lavrá-las e cultivá-las 

em detrimento dos índios que “comem o que plantam”. Assim, as terras indígenas do 

litoral oriental potiguar foram sendo tomadas “legalmente” desde o início da 

demarcação das vilas e a expansão da lavoura de cana-de-açúcar foi um dos principais 

argumentos em prol desse processo.  

Durante a demarcação do termo da vila de São José, por exemplo, observou-se 

que parte das terras já estava de posse de colonos, que já as tinham beneficiado através 

da implantação de engenhos. Assim, o procurador do conselho da Vila de São José, 

Manoel Gomes da Silva, o capitão-mor das Ordenanças dos Índios, Antônio dos Santos 

Dantas, e os demais oficiais das Ordenanças assinaram, em nome do “povo”, uma 

petição solicitando mais terras para a vila, alegando que embora as terras demarcadas 

fossem suficientes para a população, não o seriam no futuro, pois: 

[...] faltarão terras com que se convidem a unirem-se a esta Vila, nem 
ainda se lhe podem dar as que possuíam, pois não obstante que a 

justiça requeira se conservem algumas pessoas das que pretendem 

agregar-se aos suplicantes, as terras que Vossa Mercê lhes tirou com a 

demarcação a que procedeu, até por evitar outro inconveniente de 

perderem as mesmas pessoas as fábricas de cana em que se 

empregavam; a estas razões tão forçosas se opõe a da necessidade 

dos suplicantes que ficarão sem terreno para a sua lavoura a serem 
acomodados os novos moradores brancos que expectavam. 

(BRANCO, 1762 apud LOPES, F., 2005, p. 361, grifo nosso). 

 

Na vila de São José, em várias solicitações de terras pelos colonos, sejam 

requerimentos de legalização das terras que já possuíam ou de novas terras, na 

justificativa do pleito, muitos afirmam que já plantavam canas e que tinham construído 
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engenhocas ou que pretendiam fazê-lo, como foi o caso de Luiza Rocha de Carvalho, 

viúva do antigo capitão-mor das ordenanças dos índios João de Oliveira e Freiras. Em 

documento de 1774, a viúva solicita a legalização do sítio em que morava e que havia 

sido cedido a seu marido, no qual construíram casa de vivenda, senzala, lavouras e uma 

engenhoca de fazer mel e açúcar. Seu pedido foi deferido pelo governador em 25 de 

junho de 1774
203

.  

Manter os colonos nas terras era de interesse da coroa, pois além de servirem de 

“exemplo de civilidade” aos índios, os mesmos tinham ou poderiam, com o seu 

trabalho, adquirir os capitais necessários para cultivar e beneficiar a terra, através da 

plantação de cana e da instalação de engenhos, por exemplo, gerando receitas na forma 

de dízimos pagos à metrópole. 

Um documento de 1774 produzido pelo governador de Pernambuco José Cézar 

de Menezes e intitulado Idea da população da capitania de Pernambuco e de suas 

anexas, extensão de sua costa, rios e povoações notáveis, agricultura, número de 

engenhos, contratos e rendimentos reais, aumento este que estem têm tido desde o ano 

de 1774 em que tomou posse do governo das mesmas capitanias o governador e capitão 

general José Cézar de Menezes confirma o número considerável de habitantes 

portugueses existentes nas vilas do litoral oriental do Rio Grande do Norte. Entre os 

dados levantados, está o número de habitantes e de habitações dos núcleos de 

povoamento da capitania. Diferentemente dos núcleos populacionais de brancos, como a 

cidade do Natal, nas vilas de índio do litoral, além do registro geral da população
204

, 

também foi apontado o número de índios da língua travada
205

 e de portugueses, e de 

suas respectivas habitações. Esses dados foram compilados no quadro a seguir. 

Quadro 01: As vilas do litoral oriental do RN (década de 1770) 

VILA 
Nº DE 

HABITANTES 
Nº DE 

HABITAÇÕES 

ÍNDIOS DA 
LÍNGUA 

TRAVADA 

Nº DE 
HABITAÇÕES 

PORTUGUESES206 
Nº DE 

HABITAÇÕES 

São José 512 251 205 110 1.705 394 

Extremoz 1.123 484 194 194 1.067 208 

Arez 1.105 340 - - 209 46 

Vila Flor 648 264 - - - - 
Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir dos dados contidos em MENEZES (1774). 

                                                             
203 LOPES, F., 2005. 
204 Provavelmente, a maioria era de índios do litoral.  
205 A chamada língua travada (desconhecida dos missionários) era associada aos Tapuias, e a língua geral 

aos Tupis. Entretanto, essa classificação é uma simplificação que não traduz a grande variedade de 

línguas indígenas (TEIXEIRA, 2009). 
206 Não encontramos explicações para a diferenciação entre habitantes, índios e portugueses. Entretanto, 

optamos por manter esta classificação, reproduzindo o quadro de forma fiel ao existente em MENEZES 

(1774). 
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Nos dados apresentados pelo governador de Pernambuco, foram apontados 

portugueses residentes nas vilas de São José, Extremoz e Arez, com destaque para São 

José e Extremoz, com 1.705 e 1.067 portugueses, respectivamente. Segundo José Cézar 

de Menezes, as terras dos termos das vilas de Extremoz e de São José eram cultivadas 

com “suficiente número de portugueses”. Índios da língua travada foram registrados 

apenas nas vilas de São José e de Extremoz, sendo 205 índios da nação Pega residentes 

em São José e 194 das nações Panacú, Assú e Capela moradores da vila de Extremoz
207

.      

Assim, juntamente com o crescimento da lavoura de cana-de-açúcar, crescia 

também o número de habitantes portugueses das vilas de índios, que iam 

gradativamente tomando as terras indígenas e ampliando os canaviais na região do 

litoral oriental potiguar. 

Não só em São José, mas também nas vilas de índios de Arez, Estremoz e Vila 

Flor foram solicitadas datas de terras pelos colonos nos termos das vilas para cultivo da 

cana e instalação de engenhos, o que confirma o incremento do cultivo de cana-de-

açúcar no Rio Grande do Norte a partir de meados do século XVIII e o papel cada vez 

maior das vilas não só como núcleos de povoamento, mas também como centros de 

produção. 

As principais justificativas dos pedidos dos colonos eram que essas terras não 

faziam falta à agricultura dos índios e que eram terras não exploradas, devolutas ou 

abandonadas pelos indígenas, que produziriam mais dízimos se fossem cultivadas por 

colonos. Como foi o caso do pleito do sargento Luiz de Albuquerque Maranhão, então 

proprietário do engenho Belém, que requereu “sobras” de terras que ocupava no termo 

da vila de São José, além das duzentas braças que já lhe haviam sido concedidas. A 

câmara acatou o pedido argumentando que as terras ocupadas eram “[...] indispensáveis 

ao engenho de fazer açúcar, de que resulta aumento dos dízimos em utilidade da real 

fazenda” (SENADO DA CÂMARA..., 1810 apud LOPES, F., 2005, p. 384). 

Esse “abandono” das terras dos índios muitas vezes estava relacionado à 

obrigação dos nativos de prestarem serviços à colonização, o que comprometia o tempo 

necessário para cultivarem suas próprias lavouras. Além disso, na cultura indígena, a 

agricultura era praticada também de forma volante, onde de tempos em tempos os 

roçados eram abandonados em busca de terras virgens e/ou mais férteis. A tomada de 

                                                             
207 MENEZES, 1774. 
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suas terras agravou ainda mais a pobreza vigente, gerando um esvaziamento nas vilas da 

população indígena, fugida da violência e da exploração a que eram submetidos
208

. 

Em suma, apesar das primeiras vilas do litoral oriental do Rio Grande do Norte 

terem de fato desempenhado uma função de integração social, inserindo o índio no seio 

da sociedade colonial através do convívio direto com os colonos, esta integração se deu 

através da exploração da mão de obra indígena e da apropriação de suas terras, 

resultando em um processo de dispersão e miscigenação com os estratos sociais mais 

baixos
209

.  Os senhores de engenho tiveram um papel ativo nesse processo, revelando 

mais uma vez as contradições e os conflitos gerados pela colonização portuguesa no 

Brasil. 

 

3.1.3 As vilas como centros de mão de obra e de controle da produção e do 

comércio do açúcar 

A partir de meados do século XVIII, passamos a observar uma expansão 

crescente do cultivo da cana de açúcar no litoral oriental do Rio Grande do Norte, 

gerando um aumento da demanda por mão de obra. Como vimos nas discussões 

anteriores, desde os tempos das antigas missões, os índios aldeados foram utilizados 

como mão de obra nos engenhos da região, especialmente em uma capitania com pouca 

disponibilidade econômica para a aquisição de escravos, como era o caso do Rio Grande 

do Norte. O Diretório manteve a possibilidade de utilização do trabalho indígena 

mediante pagamento, atendendo assim ao problema da força de trabalho para os 

serviços da colonização. Almeida (1997, p. 194) chega a afirmar que “atuar como um 

regimento de trabalho sempre foi a primeira definição do Diretório e a razão de ter 

                                                             
208 LOPES, F., 2005. 
209 De fato, ao longo dos séculos, o índio foi se integrando à sociedade colonial. Entretanto, essa 

integração se deu através de um processo violento de aculturação, exploração e apropriação de terras 

indígenas, fazendo com que o nativo se inserisse de forma marginalizada na sociedade, onde os 

descendentes de índios e de negros irão compor os estratos sociais mais baixos. Nesse contexto, no início 

do século XIX, o Imperador do Brasil, alegando benefício do Império e de seus súditos lusobrasileiros, 

considerou que os índios não precisavam mais viver nas vilas, pois já estavam “civilizados”. Ratificando 

tal postura, em 1833, a Assembleia Provincial do Rio Grande do Norte decidiu que os índios teriam livre 

arbítrio de escolher seu domicílio. Mais uma vez, esse tratamento aparentemente “igualitário” do indígena 

em relação ao “homem branco” deflagrou uma dispersão forçada dos índios de suas terras, que foram 
sendo tomadas para a colonização. No final do século XIX, os índios vão gradativamente desaparecendo 

dos levantamentos demográficos, que passam a identificá-los como pardos ou caboclos, até serem 

extintos completamente dos registros oficiais do Rio Grande do Norte em 1872, respaldando mais uma 

vez, só que agora sob novo discurso, a apropriação das terras indígenas. Para uma discussão mais 

aprofundada sobre a apropriação de terras indígenas e a negação da sua identidade no contexto do Rio 

Grande do Norte, ver LOPES F., (2005), TEIXEIRA (2009) e CAVIGNAC (2011).  
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substituído o Regimento das Missões”. Este Regimento já previa o uso da mão de obra 

indígena mediante pagamento. Entretanto, esse uso se dava através da intermediação 

dos missionários, que muitas vezes não dispunham ou não queriam dispor de índios 

para serviços que não fossem internos às missões. Dessa forma, com a promulgação do 

Diretório, teoricamente, não existiam mais obstáculos para o uso da mão de obra 

indígena, que sem a “proteção” dos missionários, passou cada vez mais a ser explorada 

como mão de obra barata pelos colonos
210

. 

O crescimento da economia do açúcar no Rio Grande do Norte pode ser 

constatado na já citada Idea da população da capitania de Pernambuco e de suas 

anexas [...]. Segundo esse documento, no terceiro quartel do século XVIII a capitania do 

Rio Grande do Norte estava estruturada em quatro ribeiras
211

, sendo duas localizadas na 

porção leste do território norte-rio-grandense, a Ribeira do Norte e a Ribeira do Sul, 

duas no centro, a Ribeira do Assú e a do Seridó, e uma na parte oeste, a Ribeira do 

Apodi.  

O quadro a seguir sintetiza os principais dados compilados por José Cézar de 

Menezes. 

Quadro 02: As ribeiras do Rio Grande do Norte (década de 1770) 

RIBEIRA212 CIDADES/VILAS CAPELAS  HABITAÇÕES  HABITANTES FAZENDAS ENGENHOS 

Norte 01 cidade e 01 vila 06 1.358 4.614 28 05 

Sul 03 vilas 04 1.890 6.661 35 36 

Assú - 03 571 2.864 96 - 

Seridó - 07 200 3.174 70 - 

Apodi 01 vila 05 421 4.094 54 - 

TOTAL 01 cidade e 05 vilas 25 4.440 21.407 283 41 
Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir dos dados contidos em MENEZES (1774). 

 

                                                             
210 Como forma de remunerar o trabalho dos Diretores dos Índios, a eles seria destinada a sexta parte da 

produção indígena nas vilas. Para Almeida (1997), essa prática resultou em formas extremadas de 

administração, que comumente resultavam na exploração exacerbada do trabalho indígena. Segundo a 

autora, “seu gerenciamento [dos Diretores] em relação a pontos fundamentais da vida econômica das 

povoações, agora estimulada pela possibilidade de participação percentual nos rendimentos gerais da 

produção dos índios, tornaria fácil a introdução, ou até mesmo a continuidade, da adoção de meios 

escravistas de exploração de sua força de trabalho” (ALMEIDA, 1997, p. 203-204). 
211 Essa divisão da capitania do Rio Grande do Norte em ribeiras destaca os rios potiguares como 
elementos estruturadores do seu território. Com exceção das Ribeiras do Norte e do Sul, a denominação 

das demais faz menção aos principais rios norte-rio-grandenses. Assim, Assú e Apodi são os nomes dos 

dois maiores rios do Rio Grande do Norte que atravessam as regiões central e oeste, respectivamente.  

Seridó é uma antiga denominação de um importante rio que deu origem ao nome dessa região na parte 

central do estado, já na divisa com a Paraíba. 
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Segundo os dados apresentados pelo governador de Pernambuco, em 1774, dos 

21.407 habitantes
213

 do Rio Grande do Norte, 52,7% estavam concentrados na porção 

leste do território norte-rio-grandense, compostas pelas Ribeiras do Norte e do Sul, 

seguida da parte central do Rio Grande do Norte, onde as Ribeiras do Assú e do Seridó 

abrigavam juntas 28,2% da população, e da porção oeste potiguar, com 19,1% da 

população situada na Ribeira do Apodi. 

A porção leste do Rio Grande do Norte, especialmente o litoral oriental, área de 

mais antiga ocupação colonial da capitania, também concentrava o maior número de 

aglomerados populacionais, contando com a única cidade norte-rio-grandense, a capital 

Natal, e quatro das cinco vilas existentes, a saber: Extremoz, São José, Arez e Vila Flor. 

Apenas a vila de Portalegre não estava situada nessa região
214

.  

Os dados compilados no quadro anterior nos permite inferir que essa era a região 

mais adensada da capitania do Rio Grande do Norte, com destaque para a Ribeira do 

Sul, que possuía o maior número de habitantes e de fogos da capitania e onde a cultura 

da cana-de-açúcar vinha passando por um processo lento porém gradativo de expansão a 

partir de meados do século XVIII. Nas Ribeiras do Sul e do Norte estavam situados os 3 

únicos engenhos reais potiguares e 33 das 38 engenhocas norte-rio-grandenses, 

especialmente na vila São José e na freguesia de Goianinha, sendo 5 engenhocas na 

cidade do Natal, "das quais algumas delas fazem finos açúcares de bom peso e que 

encaixam" (MENEZES, 1774, p. 10), 22 engenhocas na vila de São José, que só 

produziam mel de engenho e rapadura, e, na freguesia de Nossa Senhora dos Prazeres 

de Goianinha, 11 engenhocas de fabricar mel e rapadura e três engenho reais.  

                                                             
213 Percebemos algumas imprecisões nos dados do documento em questão. Na página 15, Menezes afirma 

existirem 21.407 habitantes na capitania do Rio Grande do Norte. Entretanto, na página 108 do mesmo 

documento é indicado um total de 23.812 habitantes nessa capitania. É claro que, devido às dificuldades 

da época, esse e outros censos populacionais traziam margens de erros maiores do que os censos de hoje. 

Mesmo assim, são fontes não desprezíveis sobre o tema, mesmo porque são poucos os levantamentos 

populacionais existentes sobre o Rio Grande do Norte, principalmente no período colonial. 
214 É preciso lembrar que, nesse período, existiam mais duas vilas no Rio Grande do Norte que, 

diferentemente das vilas listadas por Menezes, não eram de origem missioneira, mas tinham origem em 

povoações de “brancos”: a Vila Nova do Príncipe (futura cidade de Caicó) e a Vila Nova da Princesa (que 
dará origem à cidade do Assú), ambas elevadas à categoria de vila em 22 de julho de 1766, mas que só 

foram implantadas de fato em 31 de julho e 11 de agosto de 1788, respectivamente (CASCUDO, 1968; 

TEIXEIRA, 2009). Provavelmente por isso, não foram registradas como vilas no documento de José 

Cézar de Menezes de 1774. Entretanto, mesmo acrescentando as duas vilas supracitadas aos dados 

levantados pelo governador de Pernambuco, o litoral oriental continua concentrando o maior número de 

núcleos urbanos do Rio Grande do Norte nesse período. 
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Nesse contexto, o desenvolvimento da economia açucareira veio acompanhado 

do aumento populacional e do fortalecimento dos núcleos urbanos da região através, por 

exemplo, da demanda por mão de obra.   

Além de força de trabalho para “serviços pesados”, muitos habitantes das vilas 

passaram a prestar serviços especializados aos engenhos. Segundo o Mapa dos oficiais 

de ofícios mecânicos que existem na Capitania do Rio Grande do Norte designado os 

lugares de seus domicílios de 1827, a maior parte dos oficiais mecânicos residia no 

litoral oriental, com destaque para os carpinteiros, oleiros, ferreiros e caldeireiros. 

Foram identificados 54 carpinteiros em São José e 4 em Arez, 18 oleiros em São José e 

2 em Arez, 17 ferreiros em São José e 1 em Arez, e 3 caldeireiros em Arez e 2 em Vila 

Flor
215

. Todos esses ofícios estavam associados ao universo açucareiro, ainda que o 

documento não cite onde eles trabalhavam especificamente: o serviço do carpinteiro era 

empregado na construção e na manutenção tanto das edificações dos engenhos quanto 

dos seus equipamentos de madeira, tais como moendas, fôrmas de açúcar e carros de 

boi; o oleiro trabalhava na produção de peças de barro, tais como tijolos e telhas para as 

construções dos engenhos e fôrmas para produção de açúcar; o ferreiro consertava e 

confeccionava peças metálicas empregadas nos engenhos, como escumadeiras, tachos e 

caldeiras; e o caldeireiro, ofício típico da atividade açucareira, era responsável pelo 

manuseio das caldeiras dos engenhos. Obviamente, esses trabalhadores também 

prestavam serviços nas localidades nas quais residiam, bem como atuavam em outras 

atividades não necessariamente associadas aos engenhos. 

O funcionamento de um engenho envolvia diversas atividades associadas 

diretamente ao cultivo da cana e à produção de açúcar ou a outras atividades 

complementares com diversos níveis de complexidade, empregando um grande 

contingente de mão de obra não especializada, composta principalmente (mas, não 

exclusivamente) por escravos e também por profissionais com conhecimentos técnicos 

específicos, gerando uma demanda por serviços especializados de carpinteiros, ferreiros, 

oleiros, caldeireiros, entre outros, contribuindo para o desenvolvimento desses ofícios e 

para a sua concentração nas vilas do litoral, reforçando assim a relação entre os 

engenhos e a mão de obra das vilas da região. 

                                                             
215 DIAS, 2011. 
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Para exercer o seu ofício e vender os produtos confeccionados, os chamados 

oficiais mecânicos deveriam solicitar uma licença junto à câmara municipal. Com o 

registro desses profissionais e a concessão de licenças, as câmaras designavam um juiz 

de ofício responsável por fiscalizar a qualidade dos serviços prestados e dos produtos 

comercializados. Além da regulamentação da atuação dos oficias mecânicos que 

prestavam serviços aos engenhos, como carpinteiros, ferreiros, oleiros e caldeireiros, as 

câmaras municipais também atuavam sobre os próprios engenhos do litoral, cobrando 

tributos e impostos que incidiam direta ou indiretamente sobre as atividades açucareiras 

tais como: o dízimo, que incidia sobre 10% do valor dos produtos da colônia, como 

produtos agrícolas, gado e pescados, bem como sobre produtos importados e 

exportados; o subsídio real: direito sobre a carne verde, couros, aguardentes e lãs 

grosseiras manufaturadas na colônia; o subsídio do vinho: tributo taxado sobre vinhos, 

aguardentes e azeites doces; a taxa dos engenhos: tributo arrecadado sobre os engenhos 

de açúcar e destilarias; o subsídio dos escravos: taxado sobre a importação de escravos e 

sobre aqueles que iam para as minas; o subsídio literário: sobre cada rês abatida para 

consumo e sobre a aguardente para custear os mestres régios
216

.  

Muitas vezes, as câmaras municipais repassavam parte de suas atribuições a 

terceiros através da arrematação de contratos. O controle de fornecimento de 

determinados gêneros ou serviços eram colocados na praça para leilão e arrematados 

por aqueles que oferecessem o maior valor por ele, atendendo às necessidades de 

abastecimento dos núcleos de povoamento e angariando recursos para as câmaras 

municipais. Assim, os colonos que arrematavam esses contratos atuavam como uma 

espécie de braço do aparelho estatal, desonerando a coroa portuguesa dos custos da 

montagem de um aparelho burocrático mais amplo, além de gerar uma renda certa e 

antecipada, pois os contratos arrematados eram pagos antecipadamente à coroa pelos 

colonos, que arcavam com os riscos da geração ou não de lucro dos mesmos
217

.   

Tanto os produtos dos engenhos quanto a comercialização dos mesmos foram 

alvo de contratos de diversas naturezas. Em 1775, por exemplo, foi arrematado por 

Miguel Correa da Costa o contrato dos subsídios de mel e aguardente da cidade do 

Natal para o ano de 1776. Cabia ao arrematador cobrar imposto sobre o mel e a 

aguardente comercializados em Natal, bem como verificar os volumes e medidas 

utilizadas para a venda desses produtos nos postos de comercialização. O controle dos 

                                                             
216 DIAS, 2011. 
217 DIAS, 2011. 
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pesos e medidas tinha como objetivo impedir que comerciantes vendessem produtos 

com pesos e medidas adulteradas, o que diminuía os valores dos tributos a serem pagos 

às câmaras e aumentava o lucro dos comerciantes através dessa prática ilícita
218

.  

Com a criação das novas vilas e o consequente incremento da estrutura 

administrativa da capitania, a produção e a comercialização do açúcar e de outros 

derivados da cana, como rapadura, mel e aguardente, passaram a ser cada vez mais 

controladas pelas câmaras municipais. Assim, além de núcleos de povoamento e centro 

de mão de obra, as vilas também deveriam cumprir o papel de unidades econômicas, se 

tornando centros de produção, comercialização e consumo de mercadorias, e 

administrativas, promovendo o controle dessas atividades e a arrecadação de tributos.  

 

3.2 A ATIVIDADE AÇUCAREIRA E O DESENVOLVIMENTO URBANO DO 

LITORAL ORIENTAL (SÉCULO XIX) 

3.2.1 O desenvolvimento econômico e demográfico (início do século XIX) 

O século XIX foi um período marcante para o desenvolvimento político, 

econômico e social do Rio Grande do Norte. As políticas implementadas por Pombal e 

seus sucessores a partir de meados do século XVIII deram início a um processo 

progressivo de desenvolvimento da cultura canavieira no litoral oriental e da capitania 

em geral. 

Informações relevantes sobre o estado da capitania do Rio Grande do Norte no 

início do século XIX podem ser apreendidas no ofício de 15 de abril de 1807, emitido 

pelo capitão-mor do Rio Grande do Norte, José Francisco de Paula Cavalcanti de 

Albuquerque, ao secretário de estado da marinha e ultramar Visconde de Anadia, João 

Rodrigues de Sá e Melo, apresentando um relatório relativamente detalhado da 

capitania, acompanhado por um Mapa geral da importação, produtos e manufaturas do 

reino; produção, consumo, exportação e do que ficou sem exportar, nem consumir; 

portos de onde vieram e para onde foram; dos habitantes e suas ocupações; 

casamentos, matrimônios e mortes; de índios domésticos com as mesmas declarações; 

tabelas das moléstias; resumo das quantias por mil réis dos gêneros mencionados, 

referentes ao ano de 1805, mas elaborado no mês de outubro de 1806. 

                                                             
218 DIAS, 2011. 
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Segundo esse documento, em 1805 o Rio Grande do Norte contava com uma 

população aproximada de 50.000 habitantes
219

 distribuídos em uma cidade, a capital 

Natal, e sete vilas, conforme o quadro a seguir. 

Quadro 03: População da capitania do Rio Grande do Norte em 1805 

CIDADE/VILA Nº DE HABITANTES 

Cidade do Natal* 6.290 
Vila de São José** 5.180 

Vila de Extremoz 6.286 

Vila de Arez 4.729 

Vila Flor 2.483 

Vila da Princesa 5.775 

Vila de Portalegre 12.592 

Vila do Príncipe 5.698 

TOTAL 49.033 
Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir de dados contidos em 

ALBUQUERQUE (1807). 

*No mapa anexo ao ofício, que apresenta a composição de brancos, negros, 

mulatos ou mestiços e índios para cada município da capitania, a população da 

cidade do Natal é de 6.691 habitantes. 

**No mapa supracitado, a população da vila de São José é de 5.639. 

 

 Analisando os dados contidos no ofício, a princípio nos chama a atenção o 

grande número de habitantes da vila de Portalegre se comparada com as demais. 

Todavia, é preciso levar em conta que se trata da população de todo o município, para 

além da população urbana propriamente dita. Assim, é preciso considerar que os 12.592 

habitantes da vila de Portalegre estavam distribuídos ao longo de praticamente toda a 

região oeste do Rio Grande do Norte, área equivalente ao termo dessa vila. Já as vilas da 

Princesa e do Príncipe (atuais Assú e Caicó, respectivamente), cujos limites municipais 

abrangiam a região central potiguar, somavam uma população de 11.473 habitantes. Os 

municípios do litoral, representados pela capital Natal e pelas vilas de São José, 

Extremoz, Arez e Vila Flor, situados na porção leste do Rio Grande do Norte, 

englobavam uma população de 24.968 habitantes. Nessa perspectiva, o litoral oriental 

potiguar continuava contando com um maior número de vilas e de habitantes se 

comparado com as regiões central e oeste, o que era de se esperar, já que essa foi a 

                                                             
219 Observamos algumas inconsistências e incoerências nos dados levantados, especialmente quanto ao 

número total de habitantes da capitania, o que é de se esperar tendo em vista as dificuldades de 
levantamento de dados da época. A tabela detalhada com o número de brancos, negros, pardos/mestiços e 

índios para cada cidade/vila da capitania aponta um número total de 44.210 ou 44.206 habitantes. 

Entretanto, a soma dos valores absolutos listados na mesma é de 45.537. Já a tabela com o resumo da 

população, indica o número total de 49.250 habitantes. Somando os 708 nativos livres, que viviam no 

sertão aparentemente sem contato com outras etnias, a população total do Rio Grande do Norte atinge o 

número de 50.577 habitantes. (TEIXEIRA, 2009, p. 430-431). 
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região de mais antiga ocupação do Rio Grande do Norte. Todavia, é importante destacar 

que o aumento do número de vilas e povoações, bem como do número de habitantes no 

sertão apontam para a consolidação da colonização nas regiões central e oeste do RN. 

A consolidação da colonização do sertão, especialmente nas ribeiras dos rios 

Seridó, Assú (Piranhas-Assú) e Apodi (Apodi-Mossoró), bem como a concentração do 

número de vilas no litoral oriental do Rio Grande do Norte podem ser confirmadas no 

Mappa Topographico da Capitania do Rio Grande do Norte tirado por ordens do 

Governador da mesma Capitania José Francisco de Paula Cavalcanti de Albuquerque 

de 1811 (figuras 22 e 23). Neste, são identificados os principais assentamentos 

populacionais, rios, portos e serras do Rio Grande do Norte. 

Figura 22: Mappa Topographico da Capitania do Rio Grande do Norte (original) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: MONTENEGRO, 1811. 
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Figura 23: Mappa Topographico da Capitania do Rio Grande do Norte 

Autores: Desenho elaborado por Luana Cruz e Hélio J. de Oliveira Jr. (2015) sobre original de 

MONTENEGRO (1811). Fonte: Acervo pessoal. 
 

Além da capital Natal e das vilas de Extremoz, São José, Arez e Vila Flor, 

criadas em meados do século XVIII, também são destacadas no litoral oriental as 

povoações de Goianinha, Papari (atual Nísia Floresta) e Porto dos Touros. 

Voltando ao ofício do capitão-mor José Francisco de Paula Cavalcanti de 

Albuquerque, identificamos outros dados interessantes acerca da composição da 

população do Rio Grande do Norte. Segundo os dados compilados, em 1805, a 

população norte-rio-grandense era composta por 16.900 brancos, 8.192 pretos, 19.118 

pardos e 5.040 índios. Assim, em termos absolutos, a maior porcentagem da população 

era composta por pardos (38,8%), seguida de brancos (34,3%), pretos (16,6%) e índios 

(10,2%). Nesse período, o número de negros já ultrapassa o de índios, refletindo o 

desenvolvimento econômico crescente da capitania.  Apesar do número relativamente 

baixo de índios, observamos um grande número de pardos, indicando um processo 

acelerado de miscigenação da população, especialmente entre os estratos sociais mais 
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baixos como índios e negros, processo este já relatado nas discussões anteriores sobre a 

exploração da mão de obra e apropriação das terras dos índios durante a criação das 

vilas.  

Em relação à composição étnica da população de cada cidade/vila, são indicados 

os seguintes números para os assentamentos litorâneos: 

Quadro 04: Composição étnica da população do Rio Grande do Norte em 1805 

LOCALIDADE BRANCOS NEGROS 
MESTIÇOS/ 
MULATOS 

ÍNDIOS TOTAL 

Cidade do Natal 2498 1250 2943 - 6691 

Vila de S. José 1275 1708 1743 913 5639 

Vila de Extremoz 868 876 2656 1886 6286 

Vila de Arez 392 127 454 755 1728 

Paróquia de Goianinha 917 391 1693 - 3001 

Vila Flor 852 404 849 378 2483 

TOTAL 6802 4756 10338 3932  
Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir de dados contidos em ALBUQUERQUE (1807). 

 

Os únicos núcleos populacionais onde não foram contabilizados índios são a 

cidade do Natal e a paróquia de Goianinha, justamente os assentamentos do litoral de 

origem não missioneira
220

. Nas vilas que tiveram origem nas antigas missões de 

aldeamento, apesar de serem listados nativos entre os seus moradores, o número de 

pardos supera o de índios, confirmando o processo de miscigenação indígena, com 

exceção da vila de Arez, cuja população de índios representa 43,7% dos habitantes. 

Apesar do maior número de pardos, a quantidade relativa de índios também é 

significativa na vila de Extremoz (30% da população). Arez e Extremoz são os dois 

mais antigos aldeamentos do litoral e os únicos situados no mesmo lugar de aldeias 

indígenas localizadas nas margens das lagoas de Guaraíras e de Extremoz, 

respectivamente. Em relação ao número de negros, destacam-se a vila de São José 

(1708 negros) e a cidade do Natal (1250 negros)
221

. Em termos relativos, a porcentagem 

de negros é ainda maior em São José, representando 30,3% da população desta vila, 

contra 18,7% de negros em Natal. Tendo em vista o alto custo para a aquisição de 

escravos, podemos associar o aumento do número de negros a um certo 

desenvolvimento econômico dessas localidades. 

                                                             
220 Apesar de não ter sido uma missão de aldeamento, relatos holandeses de meados do século XVII 

apontam a existência da aldeia indígena denominada Goiana, que provavelmente está associada à origem 

de Goianinha. Entretanto, esta aldeia não se transformou em uma missão fixa. 
221 A vila da Princesa e a paróquia de Apodi também apresentam um número de negros relevante no 

contexto da capitania, com 1221 e 1173 negros, respectivamente. 
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Também nos chama a atenção o registro de dados para a Paróquia de Goianinha. 

No mapa topográfico do Rio Grande do Norte de 1811, podemos identificar entre os 

assentamentos do litoral oriental, além da capital e das quatro vilas, as povoações de 

Porto dos Touros, Papari e Goianinha. Entretanto, apenas a paróquia de Goianinha teve 

seus dados registrados no mapa de 1807, bem como na já citada Idea da população da 

capitania de Pernambuco e de suas anexas [...] de 1774. Além disso, dos 4.729 

habitantes registrados no termo da vila de Arez, 3.001 eram moradores da povoação 

Goianinha contra 1.728 habitantes da vila de Arez propriamente dita. O que confirma o 

crescimento demográfico, mas também econômico de Goianinha, como outras fontes 

permitem concluir, se comparado com Arez e com as demais povoações do litoral. A 

freguesia de Goianinha já despontava desde o terceiro quartel do século XVIII como 

uma importante região canavieira norte-rio-grandense, quando foram registrados 11 

engenhocas e os três únicos engenhos reais da capitania
222

. 

 Outra informação interessante contida no ofício do capitão-mor diz respeito à 

ocupação da população. Segundo o mapa anexo ao ofício, em 1805, a população 

economicamente ativa do Rio Grande do Norte (para usar um termo atual) se ocupava 

das seguintes atividades: 

Quadro 05: Ocupação dos habitantes do Rio Grande do Norte em 1805 

OCUPAÇÃO NÚMERO PORCENTAGEM OCUPAÇÃO NÚMERO PORCENTAGEM 

Corpo militar 4.371 30,0% Homens do mar 58 0,4% 

Magistraturas, 
empregos civil 

91 0,6% Pescadores 416 2,9% 

Clero secular 45 0,3% Vaqueiros 521 3,6% 

Agricultores 2.066 14,2% Jornaleiros 407 2,8% 

Negociantes 460 3,2% Escravos 2.911 20,0% 

Pessoas que vivem 
das vendas 

7 0,05% Escravas 2.857 19,6% 

Artistas, [oficiais] 
mecânicos 

231 1,6% 
Vadios, 

mendigos 
119 0,8% 

Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir de dados contidos em ALBUQUERQUE (1807). 

  

Somando o número de homens e mulheres, o trabalho escravo representava 

39,6% das ocupações, seguido do corpo militar (30%)
223

 e dos agricultores (14,2%). O 

                                                             
222 MENEZES, 1774. 
223 O grande número habitantes ocupados no corpo militar mostra que, mesmo passado o período crítico 

de conquista da capitania ao longo do século XVII, os conflitos e/ou a preocupação militar ainda existiam 

no Rio Grande do Norte no início do século XIX. 
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que aponta mais uma vez para o provável aumento no número de escravos em relação 

aos primeiros séculos da colonização, apesar da ausência de dados para esse período 

mais remoto. As atividades que demandavam o maior número de mão de obra escrava 

eram as agrícolas, com destaque, para o cultivo da cana e a produção de açúcar e 

derivados no litoral. Os agricultores compunham 14,2% da população, evidenciando o 

caráter eminentemente rural da capitania do Rio Grande do Norte no início do século 

XIX. Os dados também indicam a existência, ainda que em pequeno número, de 

atividades tipicamente urbanas, como a magistratura, os empregos civis e os jornaleiros.  

 Quanto aos aspectos econômicos, no ofício de José Francisco de Paula 

Cavalcanti Albuquerque são citados o sal, os produtos da agricultura de subsistência, os 

derivados da cana-de-açúcar, como o açúcar, a rapadura e a aguardente, o algodão, o 

gado e o peixe como os principais produtos econômicos da capitania. Nas vilas do 

litoral oriental, destacam-se os produtos da agricultura de subsistência, os derivados da 

cana-de-açúcar, o algodão, o gado e o peixe. Já nas vilas do sertão, os principais 

produtos são o gado, o sal produzido nas salinas das fozes dos rios Assú e Mossoró e os 

pescados do litoral setentrional, o algodão e outros produtos agrícolas. É interessante 

observar que além daqueles tradicionalmente produzidos no território norte-rio-

grandense – como o gado, o sal, os derivados da cana-de-açúcar e os produtos da 

agricultura de subsistência –, o algodão passa a figurar entre os produtos da capitania, 

sendo produzido tanto no sertão quanto no litoral. Outro ponto interessante diz respeito 

ao número de fazendas. Apesar de tradicionalmente associada ao sertão, a criação de 

gado é outra atividade comum a todas as vilas do Rio Grande do Norte. Assim, os dados 

contidos no ofício de Cavalcanti apontam para certa diversificação e incremento da 

economia do Rio Grande do Norte. 

 Esse incremento também pode ser observado na cultura canavieira potiguar. Para 

tal, elaboramos um quadro comparativo com os dados sobre o número de engenhos e 

engenhocas existentes nas localidades (cidade, vilas e freguesias) do litoral oriental do 

Rio Grande do Norte citados pelo governador de Pernambuco na Idea da população da 

capitania de Pernambuco e de suas anexas [...] de 1774 e pelo governador do Rio 

Grande do Norte, José Francisco de Paula Cavalcanti de Albuquerque, referente ao ano 

de 1805.  
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Quadro 06: Engenhos da capitania do Rio Grande do Norte entre 1774 e 1805 

1774 1805 

LOCALIDADE 
Nº DE 

ENGENHOS 
(AÇÚCAR) 

Nº DE 
ENGENHOS E 
ENGENHOCAS 

(MEL E 
RAPADURA) 

LOCALIDADE 

Nº DE 
ENGENHOS E 
ENGENHOCAS 

(AÇÚCAR) 

Nº DE 
ENGENHOS E 
ENGENHOCAS 
(RAPADURA E 
AGUARDENTE) 

Cidade do Natal  5* Cidade do Natal 7 4 

   Vila de Extremoz 1 6 

Vila de São José  22 Vila de São José - 4 

Freguesia de 
Goianinha 

3** 11 Vila de Arez 2 2 

   Vila Flor 3 7 

TOTAL 3 38  13 23 

Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir de dados de MENEZES (1774) e ALBUQUERQUE (1807). 

* Apesar da indicação de que das cinco engenhocas registradas em Natal, algumas delas faziam “finos 

açúcares de bom peso e que encaixam” (MENEZES, 1774, p. 9). Diante da falta de precisão desses dados, 

preferimos classificá-las como engenhocas de mel e rapadura. 

** Esses três engenhos indicados na Freguesia de Goianinha foram registrados como engenhos reais, ou 

seja, engenhos de médio a grande porte que utilizavam a água como força motriz das suas moendas. 

 
 

Primeiramente, é preciso destacar que observamos algumas incoerências e 

imprecisões tanto nos dados de 1774 quanto nos de 1805. É preciso relativizar a 

localização dos engenhos registrados em 1774. Por exemplo, os três engenhos reais e as 

11 engenhocas de fabricar mel e rapadura associadas à freguesia de Goianinha 

provavelmente não estavam localizadas apenas nos arredores dessa povoação, mas 

também nos termos da vila de Arez (a qual a povoação de Goianinha estava durante 

algum tempo subordinada administrativamente) e de Vila Flor, onde estava situado um 

dos engenhos reais da capitania, o Cunhaú. Outra ressalva diz respeito ao número de 

engenhos e engenhocas registrados na vila de São José em 1805. Acreditamos que os 

dados dos engenhos de São José estão incompletos. Provavelmente, além dos quatro 

engenhos, também deveria existir um número considerável de engenhocas, assim como 

relatado em todas as vilas do litoral. Os dados da década de 1770 registraram 22 

engenhocas nessa vila. Assim, não faz sentido uma diminuição tão drástica no número 

de engenhocas de São José, onde a cultura da cana-de-açúcar estava em plena expansão 

desde meados do século XVIII e que, em meados do século XIX, será a segunda maior 

produtora de açúcar da província, atrás apenas de Ceará-Mirim. 

Feitas essas ressalvas, a comparação dos dados de 1774 e de 1805 nos permite 

constatar a consolidação da cultura canavieira na porção sul do litoral oriental e a sua 

expansão para a parte ao norte de Natal, com o aumento do número de engenhos e 

engenhocas na vila de Extremoz, que dará origem à vila de Ceará-Mirim. 



169 
 

Outro ponto importante diz respeito ao tipo de engenho e produto fabricado. 

Apesar do aumento no número de unidades voltadas para a produção de açúcar, 

especialmente em Natal, em 1805 a maior parte delas fabricava rapadura e aguardente. 

O predomínio de engenhocas (engenhos de pequeno porte) e o grande número de 

estabelecimentos voltados para a produção de rapadura e aguardente em detrimento do 

açúcar revela que, nesse período, a cultura canavieira do Rio Grande do Norte estava 

voltada principalmente para o consumo interno e para o mercado intracolonial. 

Principalmente, mas não exclusivamente, já que temos relatos da exportação de açúcar 

do engenho Cunhaú para Pernambuco desde o início do século XVII. 

Esse argumento pode ser confirmado pelos estudos realizados por Dias (2011), 

que compilou dados dos mapas estatísticos do Rio Grande do Norte dos anos de 1811, 

1826 e 1834, resultando no quadro 07 (próxima página).  

Segundo os dados desse autor, em termos absolutos, a produção de açúcar 

mascavo foi maior do que a de açúcar branco. Já em termos relativos, 70,2% da 

produção de açúcar mascavo foi destinada ao consumo interno e 17,4% foi exportada 

para Pernambuco, enquanto o consumo interno de açúcar branco representou 40,7% da 

produção e 20,5% foram destinados à exportação também para Pernambuco. Ainda em 

termos relativos, proporcionalmente a sua produção total, o produto mais consumido foi 

a rapadura, seguida do açúcar mascavo, do mel de engenho
224

, do açúcar branco e da 

aguardente
225

.  

 

 

 

 

                                                             
224 Ver nota de rodapé nº 76. 
225 Na análise dos dados compilados, Thiago Alves Dias (2011) chama atenção para dois pontos 

intrigantes. Primeiramente, para o fato de não constar na pauta de produtos exportados pela capitania a 

aguardente, apesar do grande volume disponível desse produto. Dias acredita que este fato pode estar 
relacionado com a proibição imposta pela Coroa para beneficiar a venda e o consumo da aguardente 

produzida no Reino. Mas, então, qual foi o destino das 113 pipas de aguardente que ficaram disponíveis? 

Outro ponto relevante é que o principal produto derivado da cana-de-açúcar para exportação em termos 

relativos foi o mel de furo. A hipótese defendida por Dias, é que esse produto era exportado pelas outras 

capitanias, o que o tornava mais caro para o consumo interno nas mesmas, criando assim um mercado 

para o mel de furo do Rio Grande do Norte. 
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Quadro 07: Produção de açúcar e derivados no Rio Grande do Norte entre 1811 e 1824 

PRODUTO UNIDADE PRODUÇÃO CONSUMO 
FICOU 

DISPONÍVEL 
EXPORTAÇÃO 
PERNAMBUCO 

Aguardente Pipas 152 39 113 - 

Açúcar branco Arrobas 376 153 146 77 

Açúcar mascavo Arrobas 420 295 52 73 

Mel Pipas 118 67 18 33 

Rapadura Milheiro226 27 19 4 4 
Fonte: DIAS (2011, p. 213). 

 

Em uma capitania com uma atividade açucareira ainda em desenvolvimento e 

baseada principalmente na produção de engenhos de pequeno porte voltados para o 

consumo interno e para o mercado intracolonial, ganham destaque os produtos 

derivados da cana-de-açúcar menos elaborados e, consequentemente, mais baratos, 

como a rapadura, o mel e o açúcar mascavo, se comparados com o açúcar branco, 

produto que demanda um processo mais refinado de clareamento e purificação e que, 

por isso, é mais caro. Para Dias (2011, p. 216):  

Terras de massapê e oficiais especializados tornaram a região sul de 
Natal um espaço econômico colonial relevante aos circuitos mercantis 

internos. Apesar de a produção parecer pequena diante da produção 

das vizinhas Paraíba e Pernambuco, ela foi significativa se 
focalizarmos a relação intracolonial e a produção e o consumo da 

própria Capitania.  

 

Assim, a partir de meados do século XVIII, observamos um incremento 

progressivo da atividade açucareira no Rio Grande do Norte. Além dos tradicionais 

engenhos Cunhaú, Utinga e Ferreiro Torto, implantados ainda nos primeiros séculos da 

colonização, outros engenhos serão gradativamente instalados ao longo do tempo nos 

vales dos rios do litoral oriental. Em meados do século XVII a capitania do Rio Grande 

contava com apenas 2 ou 3 engenhos implantados nos vales do Cunhaú e do Potengi; no 

terceiro quartel do século XVIII, existiam na capitania 41 engenhos, sendo 3 engenhos 

                                                             
226 As unidades de medida evoluíram ao longo do tempo, passando de uma extrema diversidade de 

medidas na Idade Média até a uniformidade do sistema internacional de unidades de medida 

contemporâneo. No universo colonial do império português, grosso modo, a arroba era uma unidade de 

medida de peso que equivalia a 14,68 kg (atualmente arredondada para 15 kg), o milheiro era uma 

unidade de medida quantitativa que correspondia a 1.000 unidades e a pipa era uma unidade de medida de 

capacidade para líquidos que equivalia a aproximadamente meio tonel ou entre 21 a 25 almudes. Os 

autores consultados são unânimes na correspondência entre almude e pipa: uma pipa equivalia entre 21 a 
25 almudes. Entretanto, existem divergências na literatura quanto à equivalência entre almude e litro. Um 

almude pode variar entre 16 a 30 litros, gerando uma falta de precisão na correspondência entre essas 

unidades de medida e, consequentemente, entre pipa e litro. Assim, se considerarmos que um almude 

equivalia a 16 litros, uma pipa poderia variar entre 336 a 400 litros, e se adotarmos que um almude 

equivalia a 30 litros, uma pipa corresponderia entre 630 a 750 litros (LOPES, F., 2005. LOPES, L., 

2005b. BARBOSA; ACIOLI; ASSIS, 2006). 
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reais e 38 engenhocas
227

, e o cultivo da cana-de-açúcar se expande para os vales do 

Capió (São José e Papari) e do Jacú (Goianinha); e no início do século XIX a cultura 

canavieira continua a crescer, passando a ocupar os principais vales do litoral oriental, 

com destaque para o vale do rio Ceará-Mirim (termo da vila de Extremoz), 

consolidando assim essa região como a principal produtora de açúcar e derivados da 

capitania. 

O desenvolvimento econômico – representado pelo aumento do número de 

engenhos e da produção de açúcar e derivados, pela diversificação da produção, através 

da introdução do cultivo do algodão, por exemplo, pelo aumento do número de 

escravos, pela especialização dos ofícios e pelo incremento do comércio – também veio 

acompanhado de um crescimento demográfico e por uma sedimentação progressiva dos 

núcleos populacionais espalhados pelo território potiguar. Se compararmos o número 

aproximado de 24.000 habitantes registrado na década de 1770 para o Rio Grande do 

Norte
228

, em 1805, a população da capitania dobrou, atingindo o número de 

aproximadamente 50.000 habitantes. Ao elaborar uma tabela comparativa entre o 

número de habitantes das vilas do Rio Grande do Norte entre 1777 e 1805, Teixeira 

(2009) observou que foram justamente as vilas do litoral, onde a atividade açucareira 

passava por um processo de expansão, que apresentaram as maiores taxas de 

crescimento.  

Entretanto, apesar dos indícios de desenvolvimento econômico e crescimento 

demográfico entre o final do século XVIII e primeira metade do século seguinte, a 

capitania/província do Rio Grande do Norte ainda apresentava uma população muito 

rarefeita, predominantemente rural, e uma produção de açúcar e derivados modesta, 

voltada principalmente para o consumo e para o mercado local e com um pequeno 

excedente voltado para a exportação. Assim, apesar do desenvolvimento tanto dos 

núcleos de povoamento quanto da própria economia açucareira do litoral oriental, não 

se pode superestimar esse processo, que se deu de forma lenta e progressiva, passando a 

se intensificar a partir de meados do século XIX. 

 

 

                                                             
227 MENEZES, 1774.  
228 Mais exatamente 23.812 habitantes segundo MENEZES (1774). 
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3.2.2 A expansão da cultura canavieira e a consolidação dos núcleos urbanos 

(segunda metade do século XIX) 

Na segunda metade do século XIX, diante de uma conjuntura internacional 

favorável, o processo de expansão da cultura da cana-de-açúcar no Rio Grande do 

Norte, que teve início em meados do século XVIII, se intensificou. Além da tradicional 

área do litoral ao sul de Natal, a cultura canavieira havia se expandido para o litoral ao 

norte desta cidade, mais especificamente para o vale do Ceará-Mirim, que passou a ser a 

principal região produtora de açúcar da agora província do Rio Grande do Norte, 

juntamente com o vale do Capió.  

Anexo à fala do presidente da província do Rio Grande do Norte, Antônio 

Bernardo de Passos, à Assembleia Legislativa Provincial, de 4 de julho de 1854, consta 

o Mappa dos engenhos de moendas de ferro e engenhocas da comarca do Natal, da 

Província do Rio-Grande-do-Norte, de 9 de maio de 1854, assinado pelo chefe de 

polícia da Secretaria de Polícia do Rio Grande do Norte, Herculano Antonio Pereira da 

Cunha. Este mapa lista os 144 engenhos existentes na província do Rio Grande do 

Norte, distinguindo o tipo de moenda, se de ferro ou de pau
229

, e o número de escravos 

de cada engenho. Esses dados foram sintetizados no quadro a seguir (anexo 04). 

Quadro 08: Engenhos da província do Rio Grande do Norte em 1854 

VALE LOCALIDADE 
MOENDA 

Nº DE ESCRAVOS 
FERRO PAU 

POTENGI 
Cidade do Natal 5 4 231 

Vila de S. Gonçalo 8 10 174 

CEARÁ-MIRIM Vila de Extremoz 15 12 169 

JACÚ 
Vila de Goianinha 4 9 163 

Arez 5 5 133 

CURIMATAÚ Vila Flor 11 5 204 

CAPIÓ 
Cidade de São José 11 21 324 

Vila de Papari 7 12 233 

TOTAL 66 78 1631 
Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir de dados de PASSOS (1854). 

 

 

                                                             
229A moenda é um maquinário empregado na moagem da cana-de-açúcar para a extração do caldo. Esse 

equipamento era originalmente feito em madeira e ao longo do tempo sofreu modificações no intuito de 
aprimorar o processo de extração do caldo. Uma dessas mudanças foi o revestimento dos cilindros (por 

onde a cana é espremida) com chapas de ferro. Como o ferro é mais duro do que a madeira, essa inovação 

proporcionava uma maior pressão exercida sobre a cana na moagem, resultando na extração de uma 

quantidade maior de caldo da cana, contribuindo assim para o aumento da produtividade dos engenhos. 

Com o desenvolvimento tecnológico, a moenda passou a ser toda fabricada em material metálico e não 

mais em madeira (GAMA, 1983; AZEVEDO, 1990). 
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Segundo o mapa, juntas, a cidade do Natal e as vilas de São Gonçalo no vale do 

Potengi e Extremoz no vale do Ceará-Mirim possuíam 54 engenhos, sendo 28 de 

moendas de ferro e 26 de pau, e 505 escravos. Em relação ao número de escravos, 

destacam-se os engenhos de Ferreiro Torto (figura 24) e Jundiaí em Natal com 84 e 80 

escravos, respectivamente, o engenho Olho D’água de São Gonçalo (figura 25) com 90 

escravos, e o engenho Mucuripe de Extremoz com 48 escravos. As vilas de Goianinha e 

Arez no vale do Jacú e Vila Flor no vale do Curimataú somavam 39 engenhos, sendo 20 

de moenda de ferro e 19 de moenda de pau, e 506 escravos, com destaque para o 

engenho Ilha Grande em Goianinha com 53 escravos, os engenhos Estivas e 

Mangabeira em Arez com, respectivamente, 30 e 50 escravos, e os engenhos Maranhão 

e Cunhaú com 30 e 95 escravos. A cidade de São José e a vila de Papari no vale do 

Capió totalizavam 51 engenhos, sendo 18 de moenda de ferro e 33 de moenda de pau, e 

497 escravos, onde os engenhos que empregavam o maior número de escravos eram o 

Canadá, o Porteiras e o Larangeiras de São José com, respectivamente, 82, 46 e 40 

escravos, e o Belém de Papari com 105 escravos (anexo 01). Em números absolutos, 

São José possuía o maior número de engenhos, 32, seguida de Extremoz com 27, Papari 

com 19, São Gonçalo com 18, Vila Flor com 16, Goianinha com 13, Arez com 10 e 

Natal com 9. Os engenhos mais antigos e tradicionais, como o Ferreiro-Torto em 

Natal
230

, o Cunhaú em Vila Flor e o Belém em Papari, são justamente aqueles com o 

maior número de escravos. Entretanto, uma observação no mapa esclarece que “em 

todos esses engenhos há o emprego de braços livres, tanto na plantação da cana, como 

na ocasião da moagem” (PASSOS, 1854). 

Figura 24: Casa grande do engenho Ferreiro Torto 

(Macaíba) 
Figura 25: Casa grande do engenho Olho D’água 

(São Gonçalo) 

Autora: Luana Cruz, 2015. Fonte: Acervo pessoal. Autora: Fabiane Fonseca, 2013. Fonte: Acervo do 

IPHAN/RN. 

                                                             
230 Atualmente o engenho Ferreiro Torto está localizado nas terras do município de Macaíba que, nesse 

período, era apenas um povoado situado no termo da cidade do Natal. 
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Se compararmos os dados dos dois maiores produtores da região, a cidade de 

São José e a vila de Extremoz, podemos identificar algumas particularidades 

interessantes. São José apresentava um maior número de engenhos de moenda de pau 

do que de ferro, 21 e 11, respectivamente. Já em Extremoz essa relação se inverte, com 

15 engenhos de moenda de ferro contra 11 de moenda de pau. Além disso, a proporção 

entre o número de escravos e de engenhos é bem maior em São José do que em 

Extremoz. O que nos leva a crer que era justamente nos engenhos com uma tecnologia 

menos avançada – nesse caso representada pelo uso da moenda de pau, menos eficiente 

que a de ferro, que devido a sua rigidez, conseguia extrair um maior volume de caldo da 

cana-de-açúcar – que se empregava o maior número de mão de obra escrava e que esse 

tipo de tecnologia estava sendo empregada de forma mais intensa nos engenhos de 

Extremoz.  

Os dados do mapa dos engenhos de 1854 confirmam o crescimento intenso da 

economia do açúcar do litoral oriental nesse período, passando de 41 engenhos e 

engenhocas no final do século XVIII para 144 em meados do século XIX. Neste 

período, o açúcar, juntamente com o algodão, passou a ser um dos principais produtos 

de exportação da província e, consequentemente, uma das maiores fontes de renda do 

Rio Grande do Norte. Ainda que essa atividade seja eminentemente rural, o incremento 

da exploração econômica da cana-de-açúcar e de seus derivados contribuiu 

indiretamente, e de várias maneiras, como comentamos anteriormente, para o 

desenvolvimento urbano do litoral oriental norte-rio-grandense, resultando na criação de 

novas vilas e cidades ao longo do século XIX e consolidando o crescimento das 

anteriormente existentes. A contribuição dessa atividade econômica para o 

fortalecimento urbano ocorreu de forma difusa, de modo que nem sempre é fácil 

estabelecer uma relação direta de causa e efeito entre a cultura da cana-de-açúcar e o 

crescimento das localidades, mas os indícios apontados nos levam a crer que essa 

relação de fato existiu.  

O clássico livro Nomes da terra: história, geografia e toponímia do Rio Grande 

do Norte de Cascudo (1968), um estudo de referência sobre a história das cidades norte-

rio-grandenses, nos ajuda a recompor o cenário urbano do litoral potiguar durante o 

século XIX.  
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Além da cidade do Natal e das quatro vilas fundadas em meados do século 

XVIII (Extremoz, São José, Arez e Vila Flor), outros municípios serão criados no litoral 

oriental do Rio Grande do Norte durante o século XIX. 

Assim, em 7 de agosto de 1832 é criada a vila de Goianinha
231

, no vale do rio 

Jacú, e suprimida a de Arez, transferindo a sede do termo da vila de Arez para 

Goianinha
232

 que, apesar de ter sido durante muito tempo uma povoação subordinada a 

Arez, superava esta tanto em número de habitantes quanto de engenhos e vinha 

passando por um crescimento demográfico e econômico, tendo na lavoura de cana e na 

produção de açúcar e derivados as suas principais atividades econômicas. Além do 

maior desenvolvimento econômico e demográfico, Goianinha também estava localizada 

em uma posição geográfica mais vantajosa do que Arez em relação à rede de caminhos 

e estradas que estava se formando na região. Goianinha estava situada às margens de 

um dos caminhos mais antigos e movimentados do Rio Grande do Norte, que 

atravessava a porção sul do litoral oriental em direção a Paraíba e Pernambuco. 

Diferentemente de Arez, localizada às margens da lagoa de Guaraíras e um área 

relativamente distante das principais estradas da região
233

. 

Ainda na década de 1830, em 11 de abril de 1833, foram criadas mais duas 

novas vilas no litoral: a vila de São Gonçalo
234

, localizada próxima ao rio Potengi e 

desmembrada do termo da cidade do Natal, e a vila de Touros, próxima ao rio Touros, 

originária da povoação do Porto dos Touros e desmembrada da vila de Extremoz
235

. A 

cultura canavieira havia se estabelecido na área que iria dar lugar à vila de São Gonçalo 

                                                             
231

 Segundo a tradição oral, incorporada por alguns autores locais, a origem da vila de Goianinha está 

associada a mascates da vila de Goiana em Pernambuco, que teriam se estabelecido na região onde hoje 

está implantada a cidade de Goianinha. Entretanto, documentos holandeses apontam para a existência de 
uma aldeia indígena denominada Goyana no litoral sul do Rio Grande do Norte desde o século XVII. 

Acreditamos que esta é a verdadeira origem da ocupação daquela região. Independentemente de 

comerciantes de Goiana terem ou não se estabelecido em Goianinha, a ausência de referências à aldeia 

indígena de Goiana nas falas e nos estudos sobre a história da cidade de Goianinha pode ser mais um 

indício da tentativa de apagamento das identidades não europeias da história do Rio Grande do Norte, 

conforme denuncia Cavignac (2011).  
232 CASCUDO, 1968. 
233 A vila de Arez foi restaurada em 8 de agosto de 1855 e extinta novamente em 21 de abril de 1862, 

passando ao termo da vila de Goianinha. Em 16 de dezembro de 1864, a povoação de Arez foi 

incorporada ao termo da Vila Imperial de Papari. E só foi definitivamente restaurada como vila em 11 de 
dezembro de 1876 (CASCUDO, 1968). 
234 Assim como Arez, a vila de São Gonçalo foi extinta e restaurada por diversas vezes. Após a sua 

elevação à categoria de vila, foi extinta em 11 de março de 1868 e incorporada ao termo da cidade do 

Natal. A vila foi restaurada em 3 de agosto de 1874 e extinta novamente em 7 de fevereiro de 1879. A 

vila foi restaurada em 9 de outubro de 1890 (CASCUDO, 1968). 
235 CASCUDO, 1968. 
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desde o início da colonização com a instalação do tradicional engenho Utinga nas 

várzeas do rio Potengi ainda no século XVII e, ao longo do tempo, outros engenhos 

foram sendo implantados na região, como atesta o mapa de 1854. Além disso, a vila de 

São Gonçalo estava localizada próxima a uma das estradas da região que seguia em 

direção ao sertão, o que contribuía para o desenvolvimento do seu comércio e para o seu 

próprio desenvolvimento urbano. Já a vila de Touros surgiu da povoação do Porto dos 

Touros, também frequentada desde o início da colonização
236

, funcionando como 

entreposto para as embarcações que vinham do litoral setentrional em direção ao 

oriental e tendo na pesca a sua principal atividade econômica.  

Mas, foi São José que apresentou o crescimento mais significativo entre as vilas 

do litoral durante a primeira metade do século XIX, resultando na sua elevação de vila 

ao status de cidade em 16 de outubro de 1845, juntamente com Assú
237

. A cultura 

canavieira esteve associada ao município de São José desde a sua fundação. Na década 

de 1770 foram registradas 22 engenhocas no termo dessa vila e em 1854 já existiam 32 

engenhos e engenhocas na agora cidade de São José de Mipibu
238

. Somando-os aos 19 

engenhos de Papari, temos um total de 51 engenhos situados no vale do Capió, um dos 

principais vales açucareiros do Rio Grande do Norte e área de influência de São José de 

Mipibu. 

Na Carta topographica e administrativa das Províncias do Rio Grande do Norte 

e Parahiba erigida sobre documentos mais modernos pelo Vcde. J. de Villiers de L’ile 

Adam, publicada no Rio de Janeiro em 1848, podemos identificar as novas vilas e o 

consequente incremento urbano do litoral oriental
239

 (figuras 26 e 27). Nesse mapa 

foram identificadas a cidade do Natal e de São José de Mipibu, as vilas de Touros, 

Extremoz, São Gonçalo, Goianinha e Vila Flor e algumas povoações, como Papari e 

Arez, rebaixada ao status de povoação.  

Analisando a carta topográfica da província do Rio Grande do Norte de 1848, 

também podemos observar a rede de caminhos e estradas que, mesmo de forma 

                                                             
236 Foi nessa região que foi implantado o famoso marco colonial de Touros pela expedição portuguesa que 

atingiu a costa em 1501.  
237

 CASCUDO, 1968. 
238

 São José passou a incorporar a palavra Mipibu, antiga aldeia indígena que originou esta aglomeração 

urbana, ao seu nome, passando a se chamar São José de Mipibu. 
239 Esse crescimento demográfico e urbano se deu não só no Rio Grande do Norte, mas, grosso modo, em 

todo o Império do Brasil ao logo do século XIX. 
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precária, havia se formado no território potiguar. Nesse período, São José de Mipibu se 

apresenta como um dos principais nós dessa rede, um ponto de convergência de estradas 

que conectavam os principais núcleos urbanos e centros produtores norte-rio-

grandenses, bem como ligavam o Rio Grande do Norte às províncias do Ceará e da 

Paraíba. Uma antiga estrada que contornava boa parte da costa potiguar vinha do Ceará 

em direção ao Rio Grande do Norte, onde contornava o litoral setentrional e o oriental, 

passando pelas fozes dos rios Mossoró e Assú, pelo porto de Touros e pela capital 

Natal, de onde adentrava o continente em direção a São José de Mipibu. Também 

passava por São José uma estrada com um traçado muito próximo ao descrito acima, só 

que situada mais para dentro do continente. Essa estrada também vinha do Ceará em 

direção ao Rio Grande do Norte, passando por importantes localidades como a 

povoação de Santa Luzia (que deu origem à cidade de Mossoró) e a cidade do Assú, um 

dos mais importantes centros urbanos norte-rio-grandenses. A partir de São José de 

Mipibu, essas duas estradas descritas acima se bifurcavam em três caminhos que 

seguiam em direção à província da Paraíba: um partia em direção à Vila Flor, de onde 

voltava a margear a costa do litoral oriental em direção à Paraíba; outra passava por 

Goianinha e seguia para Mamanguape
240

, e a terceira se afastava desta em direção ao 

continente
241

 e seguia passando por núcleos urbanos da região do brejo paraibano, tais 

como as vilas de Bananeiras e Independência (atual Guarabira). 

 

 

 

 

 

 

                                                             
240 Esse era um dos mais antigos e movimentos caminhos do Rio Grande do Norte, a estrada litorânea que 

conectava o Rio Grande do Norte à Paraíba e ao Pernambuco desde o período colonial, passando pelos 
principais núcleos urbanos da porção sul do litoral oriental potiguar, cujo traçado se assemelha ao da atual 

BR 101, principal rodovia norte-rio-grandense.  
241 Nessa região limítrofe entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba será fundada a vila de Nova Cruz, às 

margens dessa estrada e cujo traçado se aproximava do da atual rodovia RN 317. No final do século XIX, 

com a construção da estrada de ferro Natal Nova Cruz, esta passará a ser um importante centro comercial 

do litoral norte-rio-grandense. 
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Figura 26: Carta topographica e administrativa das Províncias do Rio Grande do Norte e Parahiba 

(original) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: VILLIERS DE L’ILE ADAM, 1848. 
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Figura 27: Carta topographica e administrativa das Províncias do Rio Grande do Norte e Parahiba 

 
Autores: Desenho elaborado por Luana Cruz e Hélio J. de Oliveira Jr. (2015) sobre original de VILLIERS 

DE L’ILE ADAM (1848). Fonte: Acervo pessoal. 
 

Nesse contexto, o desenvolvimento econômico passou a ser um fator 

determinante tanto na fundação quanto na supressão de cidades e vilas no litoral 

oriental. A articulação desses núcleos urbanos e centros produtores com a rede de 

caminhos, estradas e portos existente era fundamental para a sua dinâmica econômica, 

facilitando as trocas comerciais entre eles e entre as províncias vizinhas, com destaque 

para a comercialização do açúcar, agora produzido não só para abastecer o mercado 

interno, mas, principalmente, para o mercado externo, para a exportação. 
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Assim, novas vilas foram criadas, como Goianinha, São Gonçalo e Touros, e 

outras foram suprimidas, como foi o caso de Arez, que apesar de ser uma das mais 

antigas aglomerações urbanas do litoral – originária da antiga missão de Guaraíras e que 

se tornou uma das primeiras vilas do Rio Grande do Norte ainda em meados do século 

XVIII –, diante do seu baixo desenvolvimento econômico, foi rebaixada à categoria de 

povoação, perdendo o status de vila para Goianinha, que desde o final do século XVIII 

vinha despontando como um importante centro açucareiro do litoral do Rio Grande do 

Norte. 

 A partir da segunda metade do século XIX, outras vilas serão criadas no litoral 

oriental. Em 18 de fevereiro de 1852, a povoação de Papari foi elevada à categoria de 

vila, passando a ser denominada de Vila Imperial de Papary, desmembrada do termo da 

agora cidade de São José de Mipibu
242

.  

 No final da década de 1850, duas novas vilas foram criadas e duas suprimidas. 

Em 18 de agosto de 1855, a transferência da sede da vila de Extremoz para a povoação 

da Boca da Mata resultou na criação da vila do Ceará-Mirim, elevada de povoação à 

vila, e na extinção da vila de Extremoz, que foi rebaixada à categoria de povoação. Esta 

execução foi suspensa em 4 de setembro de 1856 e realizada novamente em 30 de julho 

de 1858. O mesmo se passou com Canguaretama – também conhecida como vila da 

Penha, nome de sua freguesia, denominada N. S. da Penha de Canguaretama – e Vila 

Flor. Também em 1858, mais precisamente em 19 de julho, foi criada a vila de 

Canguaretama, com a transferência da sede de Vila Flor para a então povoação do Saco 

do Uruá
243

. 

 Assim como Arez, Extremoz e Vila Flor foram uns dos mais antigos 

assentamentos coloniais do Rio Grande do Norte, surgidos ainda no século XVII, cujas 

origens remetem às antigas missões de aldeamento de Guajiru e de Gramació, 

respectivamente. No século XVIII, essas missões irão dar lugar à vila de Extremoz e à 

Vila Flor, duas das mais antigas vilas norte-rio-grandenses. Essas aglomerações urbanas 

de origem missioneira estavam localizadas próximas à costa, e tinham como um dos 

seus principais objetivos evangelizar e civilizar a população indígena, inseridas em um 

contexto de conquista do território potiguar pela coroa portuguesa. Passada essa fase 

                                                             
242

 CASCUDO, 1968. 
243

 CASCUDO, 1968. 
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crítica de conquista do território, essas missões são elevadas à categoria de vilas, em um 

contexto de consolidação da ocupação e de integração econômica e social do território. 

Esperava-se que essas novas vilas funcionassem como um espaço de controle territorial, 

mas também de desenvolvimento econômico, onde a agricultura e o comércio deveriam 

ter um lugar de destaque.  

Apesar dessas expectativas, na prática, não foi o que se passou com Extremoz e 

Vila Flor. Com o passar do tempo, outras povoações dos seus termos superaram o 

desenvolvimento econômico das sedes dessas vilas. A povoação da Boca da Mata 

estava localizada próxima ao cruzamento de uma importante estrada que partia de Natal 

em direção ao sertão (passando por Assú e Mossoró) e ao Ceará através do chamado 

caminho de Jacoca
244

, que dava acesso ao vale do rio Ceará-Mirim, a principal região 

produtora de açúcar da província que concentrava o maior número de engenhos do Rio 

Grande do Norte. A povoação do Saco do Uruá estava localizada no vale do rio 

Curimataú, próxima aos engenhos da região e ao porto desse rio, e às margens da 

tradicional estrada que partia de Natal em direção às capitais da Paraíba e de 

Pernambuco, com as quais estabelecia trocas comerciais cada vez mais frequentes. As 

sedes da vila de Extremoz e de Vila Flor estavam situadas mais próximas da costa e 

mais distante dessas estradas, em áreas relativamente isoladas se comparadas com as 

povoações de Boca da Mata e do Saco do Uruá, que estavam localizadas ao lado de 

importantes vias de comunicação e no entorno imediato dos engenhos da região. Foi 

essa localização estratégica que proporcionou um maior desenvolvimento econômico 

dessas povoações em relação às vilas as quais estavam subordinadas, resultando na 

transferência das sedes da vila de Extremoz para Ceará-Mirim e de Vila Flor para 

Canguaretama
245

. Assim, o desenvolvimento econômico passa a ter um peso cada vez 

maior na criação de novas vilas no Rio Grande do Norte no contexto do Império do 

Brasil. 

 Foi devido ao seu desenvolvimento econômico – nesse caso não tanto da 

agricultura, mas sim do comércio – que a povoação do Coité foi desmembrada de São 

Gonçalo e elevada à categoria de vila, dando origem à vila de Macaíba em 27 de 

                                                             
244

 CASCUDO, 1968. 
245 Além da importância econômica, outros fatores contribuíram para a transferência da sede dessas vilas, 

como, por exemplo, interesses políticos, como foi o caso da transferência da sede municipal de Vila Flor 

para Canguaretama. 
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outubro de 1877
246

. Assim como São Gonçalo, a ocupação da área que daria origem à 

Macaíba também é bastante antiga. Essa região era uma espécie de arrabalde de Natal, 

cuja origem está associada a um dos mais antigos e tradicionais engenhos do Rio 

Grande do Norte: o Ferreiro Torto. Como vimos no capítulo anterior, apesar de ser uma 

área de ocupação remota, ela só passou por um desenvolvimento econômico 

significativo a partir de meados do século XIX, com a instalação da casa comercial do 

Guarapes nas margens do rio Jundiaí
247

 em 1859 pelo senhor de engenho Fabrício 

Gomes Pedrosa, que passou a ser um dos mais importantes portos da província, 

escoando a produção de açúcar e derivados dos vales do Ceará-Mirim e do Capió, bem 

como parte da produção do sertão.  

 Completando o quadro das vilas do litoral, temos a criação da vila de Nova 

Cruz, em 12 de março de 1868, pela transferência da sede da então vila de São Bento 

para a povoação de Nova Cruz (antiga povoação de Anta Esfolada), elevada à categoria 

de vila
248

. Nova Cruz estava localizada às margens de um antigo caminho que se 

configurava como um entroncamento da tradicional estrada litorânea que comunicava o 

Rio Grande do Norte com a Paraíba e que, a partir de São José, se bifurcava em direção 

à região do brejo paraibano, um dos principais centros produtores de açúcar desta 

província. Dessa forma, assim como Canguaretama, Nova Cruz se configurava como 

um núcleo urbano de fronteira entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba e cada vez mais 

ia colhendo os frutos dos fluxos comerciais entre essas duas províncias
249

. 

 No mapa da província do Rio Grande do Norte de 1868 (figura 28), contido no 

Atlas do Imperio do Brazil referente a esse mesmo ano, podemos observar a 

consolidação dos núcleos urbanos existentes no litoral oriental potiguar nesse período. 

 

 

                                                             
246 CASCUDO, 1968. 
247

 Alguns documentos da época apontam que Macaíba estava localizada na várzea do rio Potengi. Mas, 

na verdade, o rio que margeia a cidade é o Jundiaí, que se encontra com o rio Potengi, e deságua na foz 

situada na cidade do Natal, ao lado do Forte dos Reis Magos. 
248

 CASCUDO, 1968. 
249

A rigor, a vila de Nova Cruz não está localizada no litoral, mas sim no agreste, região intermediária 

entre o litoral e o sertão do Rio Grande do Norte. Entretanto, economicamente, Nova Cruz possui uma 

relação íntima com o litoral, principalmente a partir da construção da estrada de ferro que partia de Natal 

e atravessava a porção sul do litoral oriental, tendo ponto terminal a vila de Nova Cruz.  
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Figura 28: Mapa da província do Rio Grande do Norte (1868), com destaque para as cidades e vilas do 

litoral oriental 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: PROVÍNCIA... (1868). 
 

Nesse contexto, juntamente com a consolidação da cultura canavieira, agora 

voltada para o mercado de exportação, observamos ao longo do século XIX a 

consolidação dos núcleos urbanos do litoral oriental do Rio Grande do Norte, reforçada 

pelos fluxos gerados com a atividade açucareira.  

CEARÁ-MIRIM 
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SÃO JOSÉ DE MIPIBU 
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CANGUARETAMA 
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MACAÍBA 
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3.2.3 A economia do açúcar e o quadro urbano do litoral oriental (final do século 

XIX) 

Alguns dados do final do século XIX nos fornecem informações importantes 

sobre os núcleos urbanos norte-rio-grandenses, nos ajudando a entender melhor o 

quadro urbano e sua relação com a economia açucareira no litoral oriental do Rio 

Grande do Norte. Um deles é o Recenseamento Geral do Império do Brazil de 1872. 

Desde as reformas pombalinas, os gestores brasileiros passaram cada vez mais a 

se preocupar em descrever e conhecer a realidade do Brasil através de censos regionais 

e de séries estatísticas provenientes de registros das paroquiais. Apesar dos esforços no 

levantamento de dados gerais acerca da população e da economia das capitanias e, 

posteriormente, das províncias, um censo nacional e sistematizado só será realizado 

durante o governo do então imperador D. Pedro II com o Recenseamento Geral do 

Império do Brazil de 1872
250

. A partir de então, os censos nacionais se consolidam e se 

secularizam, com a criação dos cartórios
251

. 

Esse foi o primeiro censo de abrangência nacional. O único realizado durante o 

Império e o período da escravidão com essa amplitude, levantando dados gerais da 

população – como sexo, condição (livre ou escravo), cor, estado civil, religião, 

nacionalidade, nível de instrução (sabem ler e escrever ou analfabetos), profissões, 

defeitos físicos, número de fogos, entre outros – das vinte províncias e de um município 

neutro (a Corte, instalada na cidade do Rio de Janeiro), que se subdividiam em 641 

municípios e 1.473 paróquias. O trabalho de recenseamento, cujos questionários foram 

aplicados nas províncias brasileiras entre agosto de 1872 e janeiro de 1874, foi 

finalizado e publicado em 1876, resultando em 23 volumes, que representam uma das 

fontes mais importantes da história demográfica, social e econômica do Império do 

Brasil
252

. 

                                                             
250

 A realização de um censo geral da população do Império do Brasil em 1872 – em um território de 

dimensões continentais e de grandes desafios logísticos, com inúmeras deficiências na sua infraestrutura 

de transportes e de comunicação – foi um ambicioso trabalho de arrolamento populacional que criado em 

um contexto de modernização da gestão pública e de gestação de um “espírito tecnocrático”, onde era 

necessário não só ampliar e incrementar o aparelho administrativo, através criação de novos municípios, 
novas instituições públicas e do consequente aumento no número de servidores públicos, mas também 

levantar informações mais precisas sobre a população e suas principais características, que servissem de 

subsídio a uma melhor divisão e organização administrativa do extenso território brasileiro e ao 

planejamento das políticas públicas nacionais (NPHED, 2012). 
251 NPHED, 2012. 
252 NPHED, 2012. 
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Segundo os dados levantados pelo censo
253

, em 1872 o Brasil contava com 

9.930.478 habitantes, sendo 8.419.672 livres e 1.510.806 escravos
254

, distribuídos nas 

vinte províncias e em um município neutro.   

 

Quadro 09: Divisão administrativa e população do Império do Brasil  

PROVÍNCIA 
Nº DE 

MUNICÍPIOS 

Nº DE PARÓQUIAS POPULAÇÃO 

NÃO 
INCLUÍDAS 

TOTAL LIVRE ESCRAVA TOTAL 

Amazonas 7 - 22 56.631 979 348.009 

Pará 32 - 70 274.779 27.458 275.237 

Maranhão 37 1 53 284.101 74.939 359.040 

Piauí 22 2 27 178.427 23.795 202.222 

Ceará 46 - 57 689.773 31.913 721.686 

Rio Grande do Norte 22 - 27 220.959 13.020 233.979 

Parayba do Norte 24 - 38 354.700 21.526 376.226 

Pernambuco 39 - 71 752.511 89.028 841.539 

Alagoas 19 - 28 312.268 35.741 348.009 

Sergipe 24 5 30 153.620 22.623 176.243 

Bahia 72 - 169 1.211.792 167.824 1.379.616 

Espírito Santo 13 - 25 59.478 22.659 82.137 

Rio de Janeiro 33 6 123 490.087 292.637 782.724 

São Paulo 89 - 142 680.472 156.612 837.354 

Paraná 16 - 23 116.162 10.560 126.722 

Santa Catarina 11 - 38 144.818 14.984 159.802 

Rio Grande do Sul 28 4 72 367.022 67.791 434.813 

Minas Gerais 72 14 370 1.669.276 370.459 2.039.735 

Goiás 26 - 54 149.743 10.652 160.395 

Mato Grosso 9 - 15 53.750 6.667 60.417 

Município Neutro 
(Corte) 

- - 19 223.033 48.939 274.972 

TOTAL 641 32 1473 8.419.672 1.510.806 9.930.478 

Fonte: NPHED, 2012. 

 

                                                             
253

 Durante três décadas, os pesquisadores do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da 

Universidade Federal de Minas Gerais – Cedeplar/UFMG – desenvolveram um estudo crítico, através da 

digitalização, da sistematização e do ajuste (eliminando incorreções, como erros de soma) dos dados 

levantados pelo Recenseamento Geral do Império do Brasil de 1872, o primeiro censo brasileiro e o único 

do período imperial e escravista, resultando em rico um banco de dados disponibilizado ao público no site 

do Núcleo de Pesquisa em História Econômica e Demográfica do Cedeplar/UFMG 

(<www.nphed.cedeplar.ufmg.br/pop72>). 
254 Esses são os números gerais da população brasileira indicados no censo de 1872. Entretanto, somando 

os dados das inúmeras variáveis levantadas, o número total de habitantes do Brasil pode variar um pouco. 

Os pesquisadores do NPHED da UFMG, que realizaram uma análise crítica do censo de 1872, apontam a 

metodologia aplicada no levantamento de dados como um dos motivos essas imprecisões. Além disso, os 

pesquisadores do NPHED também identificaram erros na sistematização e compilação dos dados 

levantados pelas 1.440 paróquias recenseadas, principalmente na soma dos números. 

http://www.nphed.cedeplar.ufmg.br/pop72
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Analisando os dados do censo, percebemos que em 1872 a população do Império 

do Brasil era predominantemente rural, negra e mestiça. Mesmo com o fim do tráfico, 

os escravos representavam 17,94% da população brasileira, que vinha passando por um 

novo processo de “embranquecimento”, especialmente nas regiões atualmente 

denominadas de Sul e Sudeste, com a vinda de imigrantes europeus estimulada pelas 

políticas públicas nacionais. A maior parte a população do Brasil estava concentrada na 

região hoje conhecida como Nordeste (que abrangia um maior número de províncias),  

onde a Bahia se destacava com o maior número de habitantes: 1.379.616. Entretanto, 

individualmente, eram as províncias da atual região do Sudeste que apresentavam o 

maior número de habitantes, com destaque para Minas Gerais com 2.039.735 

habitantes, São Paulo com 837.354 habitantes, e Rio de Janeiro com uma população de 

782.724 habitantes. As províncias situadas nas atuais regiões do Norte, Sul e Centro-

Oeste apresentavam os menores números de habitantes, revelando uma ocupação ainda 

insipiente nessas regiões de fronteira
255

.  

O Rio Grande do Norte possuía 233.979 habitantes, dos quais 220.959 eram 

livres e 13.020 eram escravos
256

. Em termos relativos, os escravos representavam 

apenas 5,5% da população norte-rio-grandense em contraste com os 17,94% da 

população brasileira. Na primeira metade do século XIX, a expansão da cultura da cana-

de-açúcar e o crescimento geral da economia norte-rio-grandense tinham resultado no 

aumento no número de escravos da província. Entretanto, esses números começam a 

apresentar uma queda. Com a abolição do tráfico África-Brasil em 1850, os escravos do 

Rio Grande do Norte foram gradativamente sendo vendidos para os cafeicultores de 

outras províncias como Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, principais centros 

produtores de café do Brasil, que passou a ser um dos principais produtos econômicos 

brasileiros. Assim, com a crise do açúcar, os escravos das províncias do atual Nordeste 

passaram a alimentar um mercado interno de venda de escravos principalmente para as 

províncias do Sudeste, já que estes não podiam mais ser adquiridos diretamente da 

África. 

                                                             
255 NPHED, 2012. 
256 Recenseamento Geral do Império do Brazil, 1872. Disponível em: 

<www.nphed.cedeplar.ufmg.br/pop72>. Acesso em: 20 de maio de 2014. 

http://www.nphed.cedeplar.ufmg.br/pop72
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Em termos étnicos, a população norte-rio-grandense era formada por 102.465 

brancos, 90.441 pardos, 30.035 pretos e 11.038 caboclos
257

. Os índios foram apagados 

das estatísticas oficiais e passaram a compor os números de pardos e caboclos
258

, que 

juntamente com os negros compunham a maior parte da população do Rio Grande do 

Norte (56,2%).  

No levantamento das profissões, percebemos uma diversificação das mesmas se 

comparadas com os dados do Rio Grande do Norte de 1805 (quadro 05). Professores e 

homens de letras, farmacêuticos, advogados, capitalistas e proprietários são algumas das 

novas profissões listadas em 1872, apontando não só para uma diversificação das 

ocupações, mas também para o aumento das profissões tipicamente urbanas, apesar da 

maioria da população (e dos trabalhadores) estar concentrada nas áreas rurais. No início 

de 1800, a maior parte dos habitantes do Rio Grande do Norte estava empregada no 

trabalho escravo (39,6%), seguido do corpo militar (30%), e da agricultura (14,2%)
259

. 

Em 1872, o número de militares cai drasticamente, passando a representar a ocupação 

de apenas 0,13% da população norte-rio-grandense. O número de agricultores cresce 

tanto em números absolutos (49.862), quanto em relativos, passando a representar 

21,3% das profissões da província, confirmando a importância da agricultura para a 

economia potiguar
260

. O crescimento demográfico e a diversificação das profissões 

tipicamente urbanas apontados nos dados Recenseamento Geral do Império do Brazil de 

1872 confirmam o fortalecimento da vida urbana no Rio Grande do Norte nesse 

período. Na região do litoral oriental potiguar, a atividade açucareira também contribuiu 

para tal, como veremos a seguir. 

 Outro importante documento da década de 1870 – que complementa as 

informações levantadas pelo censo de 1872 para o Rio Grande do Norte, nos ajudando a 

estabelecer um panorama geral da província e entender melhor a dinâmica da sua rede 

urbana do litoral oriental nesse período, bem como sua relação com a atividade 

açucareira – é a Breve notícia sobre a Província do Rio Grande do Norte baseada nas 

leis, informações e factos consignados na história antiga e moderna, escrita por Manoel 

                                                             
257 Recenseamento Geral do Império do Brazil, 1872. Disponível em: 

<www.nphed.cedeplar.ufmg.br/pop72>. Acesso em: 20 de maio de 2014. 
258 Sobre o apagamento da identidade indígena no Rio Grande do Norte, ver CAVIGNAC (2011). 
259 ALBUQUERQUE, 1807. 
260 Recenseamento Geral do Império do Brazil, 1872. Disponível em: 

<www.nphed.cedeplar.ufmg.br/pop72>. Acesso em: 20 de maio de 2014. 

http://www.nphed.cedeplar.ufmg.br/pop72
http://www.nphed.cedeplar.ufmg.br/pop72
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Ferreira Nobre e publicada em 15 de março de 1877. Ferreira Nobre ocupou por mais de 

dois anos o cargo de Oficial-Maior da Secretaria da Assembleia Provincial do Rio 

Grande do Norte, onde teve acesso a documentos e informações acerca da história, da 

geografia e da economia da província, reunidas e compiladas posteriormente na Breve 

Notícia, que trata de todas as cidades e vilas do Rio Grande do Norte, abordando temas 

como fundação e território, população, aspectos físicos, clima, edificações, agricultura, 

indústria e comércio, instrução pública, entre outros. Mesmo que esse trabalho tenha 

equívocos notáveis, ainda assim é uma fonte que não pode ser negligenciada. 

 Na década de 1870, a província do Rio Grande do Norte possuía 233.979 

habitantes, dos quais 220.959 eram livres e 13.020 eram escravos
261

. Entre as atividades 

econômicas da província, Nobre destaca o cultivo de cana-de-açúcar e do algodão, a 

criação de gado e a produção de cera de carnaúba no sertão. Do ponto de vista 

administrativo, a província do Rio Grande do Norte estava dividida em 8 cidades e 15 

vilas, das quais destacamos as 2 cidades e 9 vilas situadas no litoral oriental. 

Para a análise das cidades e vilas do litoral oriental do Rio Grande do Norte, 

dividimos essa região em três partes – norte, centro e sul – tendo em vista as relações 

estabelecidas entre esses centros urbanos e, principalmente, os fluxos da economia 

açucareira, ilustrados na figura a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
261 Manoel Ferreira Nobre não explicita quais foram as fontes dos seus dados nem a que ano exatamente 

eles se referem. Esses números gerais apresentados para a população do Rio Grande do Norte são muito 

próximos daqueles levantados pelo censo de 1872, o que nos leva a crer que os dados desse 

recenseamento foram utilizados por Nobre. Apesar das imprecisões, os dados levantados por Nobre são 

válidos não como números exatos e precisos, mas sim por nos dar uma ideia geral da província do Rio 

Grande do Norte e dos seus municípios na década de 1870. 
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Figura 29: Os fluxos do açúcar no litoral oriental do RN (década de 1870) 

 

Autores: Mapa elaborado por Luana Cruz e Hélio J.  de Oliveira Jr. (2014) sobre bases do IBGE (2010), 
ANA (2012) e IPHAN/RN (2013). Fonte: Acervo pessoal 
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A parte norte do litoral oriental era (e ainda é) a área menos adensada e 

urbanizada dessa região. Apesar da sua grande extensão, contava com apenas uma vila, 

a de Touros, situada defronte para o mar e a aproximadamente 70km da capital. No final 

da década de 1870, Touros possuía apenas 9.300 habitantes. As principais atividades 

econômicas dessa vila eram a pesca e a criação de gado. Mesmo com a existência de 

alguns vales férteis nessa região, como o do rio Maxaranguape
262

, as condições de 

clima, solo e vegetação faziam com que essas terras não fossem tão propícias para o 

cultivo da cana-de-açúcar quanto aquelas da parte central e sul do litoral oriental. 

Segundo Manoel Ferreira Nobre, nesse período Touros possuía um comércio pouco 

desenvolvido e a vila “vai em decadência” (NOBRE, 1877, p. 196).  

As áreas mais adensadas e urbanizadas do litoral oriental eram as porções central 

e sul, onde estavam localizados os mais antigos núcleos de povoamento do litoral e os 

principais centros produtores de açúcar da região.  

Na parte central do litoral oriental estava localizada a capital Natal, a cidade de 

São José de Mipibu (os dois únicos núcleos urbanos do litoral oriental potiguar com 

foros de cidade nesse período) e as vilas de Ceará-Mirim, São Gonçalo, Macaíba e 

Papari. Esses municípios atualmente compõem a região metropolitana de Natal, área de 

influência da capital do Rio Grande do Norte. Entretanto, na década de 1870, a 

influência de Natal nessa rede urbana não era tão intensa quanto atualmente. Como 

vimos no capítulo anterior, outros municípios como Macaíba rivalizavam e até 

superavam o comércio da capital potiguar, cercada por “21 morros de areia” que a 

isolavam das demais regiões da província e que “muito embaraçam seu comércio” 

(NOBRE, 1877, p. 41). Era pelo o porto do Guarapes e pela vila de Macaíba que se 

dava o escoamento da maior parte do açúcar dos principais centros produtores de açúcar 

da região: Ceará-Mirim e São José de Mipibu.  

Nos arrabaldes da cidade do Natal, em um raio de aproximadamente 20km de 

distância da capital, estavam localizadas duas vilas: São Gonçalo e Macaíba. A vila de 

São Gonçalo estava situada na margem direita do rio Potengi, a 3 léguas ao poente de 

Natal e apenas a uma légua do mar. Apesar de contar com 11.436 habitantes, um 

número razoável para o contexto da província do Rio Grande do Norte, era, segundo 

                                                             
262 Engenhos também foram instalados no vale do Maxaranguape na segunda metade do século XIX e, 

principalmente, no início do século XX.  
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Nobre, “pequena e decadente” e “sua agricultura não tem adiantamentos, bem como a 

sua indústria e comércio” (NOBRE, 1877, p. 186). Tinha na pesca uma das suas 

principais atividades econômicas. O seu porto era denominado Santo Antônio, acessível 

apenas a pequenas embarcações, onde existia um armazém, fundado em 1876 pelo vice-

cônsul português, Joaquim Inácio Pereira, no qual eram recolhidos os gêneros que eram 

comprados e depois exportados para fora da província pelo vice-cônsul.  

A cinco léguas de Natal estava a vila de Macaíba, na margem esquerda do rio 

Potengi
263

, e, segundo Ferreira Nobre, era “uma vila nova, porém, muito populosa e 

comerciante” (NOBRE, 1877, p. 182). Sobre a agricultura, “indústria” e comércio da 

vila, Nobre afirma que sua agricultura “vai fazendo progressos” e a “indústria”, nos 

últimos anos, “tem tomado tal desenvolvimento, que vai eclipsando a cidade do Natal” 

(NOBRE, 1877, p. 183). Mas, a principal atividade econômica de Macaíba era o 

comércio, contando com um porto pelo qual exportava para fora da província grande 

quantidade de açúcar, algodão e couros salgados.  

Em um raio um pouco maior de aproximadamente 35km de distância de Natal, 

estavam situadas a cidade de São José de Mipibu e as vilas de Papari e Ceará-Mirim.  

A vila do Ceará-Mirim era “muito populosa e notável pela fertilidade do terreno 

e dos imensos recursos que tem”, “onde estão os ricos estabelecimentos agrícolas da 

província” e “por muitos títulos, disputa para si honras de cidade” (NOBRE, 1877, p. 

189). Com uma população de 18.033 habitantes, uma das mais populosas do Rio 

Grande do Norte, essa vila tinha no cultivo do algodão e principalmente da cana-de-

açúcar as suas principais atividades agrícolas, contando com mais de 40 engenhos. 

Também se destacava a criação de gado e de outros animais e seu território era 

abundante em minas de ferro, em pedra calcária, em madeiras e em pescado. O seu 

comércio era realizado pelos portos da capital, da vila de Macaíba e pela povoação de 

Muriú, que contava com um porto com armazéns para o recolhimento de gêneros que 

“vai em grande desenvolvimento”, prometendo “um futuro brilhante para a província” 

(NOBRE, 1877, p. 191). A vila do Ceará-Mirim também contava com uma feira, que 

segundo Ferreira Nobre era uma das mais importantes da província.  
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 O desenvolvimento da agricultura e do comércio se refletia não só na área rural 

do vale do rio Ceará-Mirim, mas também no espaço urbano da vila. Nobre descreve da 

seguinte forma as principais edificações da vila do Ceará-Mirim: 

Tem elegante casaria, ornada de um templo que serve de matriz. 
Dentre os edifícios particulares sobressai o do Dr. José Inácio 

Fernandes Barros, distinto Juiz de Direito da comarca. Êste edifício, 

que ainda está em construção, será por tal forma completo, que não 
deixará coisa alguma a desejar e nada a imaginar. Muito próximo da 

vila, se encontram muitos engenhos e belos edifícios, onde residem 

numerosos proprietários, que, pelos seus rendimentos anuais, dispõem 

de algumas dezenas de contos. Além do Paço Municipal, Cemitério 
público e pequena casa que serve para açougue, encontra-se um 

excelente prédio em que funcionam as escolas públicas da vila, 

fundado e oferecido ao governo, pelo Coronel Manoel Varela do 
Nascimento, hoje Barão do Ceará-Mirim [senhor do engenho São 

Francisco]. Algumas ruas da vila são arborizadas e iluminadas a gás, 

por iniciativa particular. (NOBRE, 1877, p. 190). 

 

A atividade açucareira gerava dividendos para a vila de Ceará-Mirim e 

impulsionava o seu desenvolvimento. Essa riqueza se refletia nos próprios engenhos do 

vale e no conjunto edificado da vila. A arquitetura requintada das casas grandes refletia 

o poder político e econômico dos senhores de engenho, rivalizando e até mesmo 

superando o porte das residências urbanas de Ceará-Mirim. Muitos dos belos casarões e 

sobrados do núcleo urbano também estavam associados às famílias dos senhores de 

engenho, como o Solar do Antunes, por exemplo, atual sede da prefeitura. Além disso, 

os lucros da produção e comercialização do açúcar eram aplicados diretamente em 

melhorias para a vila, como na primeira escola do município, construída e doada pelo 

mais importante senhor de engenho da região, o Barão do Ceará-Mirim, e, 

indiretamente, os tributos do açúcar alimentavam os cofres públicos do município.   
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Outro importante centro açucareiro da parte central do litoral oriental norte-rio-

grandense era a cidade de São José de Mipibu, que tinha na agricultura a principal fonte 

de riqueza e a atividade econômica que empregava a maior parte da sua população, com 

destaque para o cultivo da cana-de-açúcar e do algodão no vale do Capió. Nobre aponta 

o café e a baunilha como possíveis produtos a serem produzidos na região, revelando a 

preocupação dos gestores da época com a diversificação da agricultura e, em última 

instância, da própria economia da província. Os principais produtos comercializados 

eram açúcar, algodão, aguardente, farinha de mandioca, milho, arroz, fumo e madeiras. 

Tinha em Pirangi o seu porto, situado a aproximadamente 17 km ao norte da cidade, que 

só recebia embarcações de pequena cabotagem. Todavia, a maior parte da sua produção 

era escoada por terra para Macaíba e para o porto de Guarapes, onde seus produtos eram 

vendidos e exportados para fora da província. Existia uma feira no centro da cidade na 

qual abundavam os gêneros de primeira necessidade. Entretanto, Nobre (1877, p. 50) 

adverte que “o comércio da cidade de Mipibu já foi considerável, porém, hoje em dia, 

tem definhado”. O comércio de São José decrescia na medida em que as atividades 

comerciais de Canguaretama e, principalmente, de Macaíba se desenvolviam.  

Mesmo com a diminuição do comércio de São José, esse ainda era um 

importante centro produtor de açúcar, cuja economia também contribuía para o 

incremento do seu espaço urbano. Um exemplo disso foi a construção e posterior 

doação pelo Barão de Mipibu (um dos mais influentes senhores de engenho do Rio 

Grande do Norte) da primeira escola do município no final da década de 1870, o Grupo 

Escolar Barão de Mipibu, em funcionamento até os dias de hoje. 

Figura 31: Grupo Escolar Barão de Mipibu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Autora: Luana Cruz, 2015. Fonte: Acervo pessoal. 
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A menos de 4 km de distância da cidade de São José de Mipibu estava situada a 

vila de Papari, com 5.176 habitantes. Apesar de ser uma área de ocupação remota, de 

contar com a famosa lagoa de Papari, “a mais vasta e a mais bela da província, não só 

pelo seu leito, como pelo seu grande comércio de peixe” (NOBRE, 1877, p. 180), e de 

em suas terras existirem “fertilíssimas valas, onde vegeta tudo” (NOBRE, 1877, p. 180), 

tratava-se de uma vila modesta, que “vai em decadência” e cujo comércio “não tem 

feito progressos” (NOBRE, 1877, p. 180). O porto de Pirangi, por onde se exportavam e 

importavam os gêneros de comércio, também atendia a esta vila.  

Na parte sul do litoral oriental estavam localizadas as vilas de Goianinha, Arez, 

Canguaretama e Nova Cruz.   

Situada a aproximadamente 54 km da capital estava a vila de Goianinha, que 

contava com uma população de 12.296 habitantes. Segundo Nobre (1877, p. 168) “a 

princípio foi rica, comercial e populosa, mas hoje grandemente decaída”. O próprio 

Manoel Ferreira Nobre nos dá uma pista sobre a razão da sua decadência ao relatar que 

o comércio de Goianinha “tem se afugentado para a vila de Canguaretama e povoação 

de Santo Antônio [situadas às margens da estrada que seguia para Nova Cruz], que vai 

prosperando bastante” (NOBRE, 1877, p. 168). Produzia açúcar, aguardente, algodão, 

farinha de mandioca, arroz, milho e feijão, e tinha criação de gados e animais. Todavia, 

sua agricultura e “indústria” tinham feito poucos progressos.  

 A apenas 10 km da vila de Goianinha, também do vale do rio Jacú, às margens 

da lagoa de Guaraíras estava localizada a vila de Arez. Possuía uma população de 

apenas 3.642 habitantes e, estava “em decadência”. Segundo Nobre, as terra eram 

“muito férteis, e o café dá-se ali excelentemente”, mas “a indústria é limitada à criação 

de gados e animais, em pequena escala, e o seu comércio não tem desenvolvimento” 

(NOBRE, 1877, p. 177). Foi devido ao seu desenvolvimento econômico e social 

acanhado que Arez foi por várias vezes rebaixada ao status de povoação ao longo do 

século XIX.    

 O principal núcleo urbano da parte sul do litoral oriental potiguar era a vila de 

Canguaretama, cujo porto servia de entreposto comercial entre as províncias do Rio 

Grande do Norte e da Paraíba. Localizada a aproximadamente 67 km da capital da 

província, essa vila “marítima, comerciante e populosa” (NOBRE, 1877, p. 162) 
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contava com 11.414 habitantes. Tinha na agricultura a sua principal atividade 

econômica, com destaque para o cultivo da cana-de-açúcar, do algodão e do arroz, onde 

existiam “muitos engenhos para o fabrico de açúcar e descaroçar algodão, sendo uns 

movidos a vapor, outros, por água e os mais por animais” (NOBRE, 1877, p. 163). 

Segundo Nobre, o comércio vinha passando por um “desenvolvimento extraordinário” 

nos últimos anos. Existia um fluxo comercial regular, tanto por terra quanto por mar, 

entre a vila de Canguaretama e a cidade de Mamanguape na Paraíba. Por se tratar de 

uma fronteira (ou entreposto) comercial entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba, foi 

instalada na vila de Canguaretama uma mesa de rendas provinciais, através da Lei 

Provincial nº 540 de 30 de junho de 1864. Canguaretama contava com um porto próprio 

no rio Cunhaú, mal aparelhado e que não era acessível a embarcações de grande calado, 

mas que era muito frequentado por pequenas embarcações, movimentando o comércio 

da região.  

Completando o quadro das vilas da parte sul do litoral oriental do Rio Grande do 

Norte na década de 1870, temos a vila de Nova Cruz, a aproximadamente 82 km da 

capital Natal. Segundo Nobre, Nova Cruz era “uma vila comercial, com uma boa feira 

que lhe dá boa importância” (NOBRE, 1877, p. 173) e contava com uma população de 

10.595 habitantes no final da década de 1870. A sua principal atividade econômica era a 

criação de gado e o comércio ainda era modesto, mas vinha se desenvolvendo 

gradativamente.  

 Nesse período, a rede urbana do litoral oriental já havia se consolidado e a 

atividade açucareira contribuiu para tal. Ceará-Mirim e São José de Mipibu e, em menor 

escala, Canguaretama, eram os principais centros produtores de açúcar do litoral 

potiguar. Macaíba, Canguaretama e, em menor intensidade, Natal eram os seus centros 

comerciais. A produção, transporte e comercialização do açúcar geravam fluxos de 

matéria-prima, pessoas e capitais que dinamizavam a rede urbana litorânea e 

contribuíam para o desenvolvimento dos municípios da região, onde os dividendos 

gerados com a atividade açucareira financiaram não só obras de infraestrutura nos vales 

açucareiros, como vimos no capítulo anterior, mas também melhorias no próprio espaço 

urbano das vilas, com a construção de mercados e escolas, por exemplo.  

 



197 
 

3.3 CRISE, MODERNIZAÇÃO E O IMPACTO NA REDE URBANA LITORÂNEA 

(INÍCIO DO SÉCULO XX) 

 No final do século XIX, pouco tempo após a proclamação da República do 

Brasil em 1889, foram criadas mais três vilas, desmembradas dos municípios do litoral 

oriental: Cuitezeiras (Pedro Velho), Taipú e Santo Antônio. 

 Em 10 de maio de 1890 foi criada a vila de Cuitezeiras, localizada às margens 

do rio Curimataú e desmembrada de Canguaretama. Devido a uma grande enchente 

desse rio, que inundou e destruiu Cuitezeiras entre 13 e 14 de maio de 1901, a sede da 

vila foi transferida para um local mais elevado e distante do mesmo, dando origem à 

Vila Nova, oficialmente instalada em 17 de dezembro de 1901. Em 26 de novembro de 

1907, passou a denominar-se Pedro Velho, em homenagem ao político Pedro Velho de 

Albuquerque Maranhão, que viera a falecer nesse mesmo ano. Situada às margens da 

estrada que ligava Canguaretama à Nova Cruz, Cuitezeiras se beneficiou do 

desenvolvimento dessas duas vilas, bem como dos fluxos do açúcar da estrada de ferro 

que cortava região e tinha nesse município uma de suas estações. Cascudo descreve o 

contexto de sua criação: 

[Cuitezeiras] Era pouso quase obrigatório no caminho, descendo e 

subindo os comboios animais carregados de algodão, açúcar, farinha, 
abastecendo-se, dormindo, arranchando-se à sombra das cuitezeiras, 

comprando nas vendas que se multiplicavam. Em setembro de 1881 os 

trilhos prolongavam-se depois de São José Alto (S. José de Mipibu), 

rumando a Nova Cruz. Em outubro de 1882, alcançaram Lagoa de 
Montanhas. Cuitezeiras estava ligada à capital da Província. O tráfego 

ferroviário animava a todos. A criação da Vila impunha-se. Foi feita. 

(CASCUDO, 1968, p. 232-233). 

 Em 1905, Vila Nova possuía 10.000 habitantes e sua economia girava em torno 

do cultivo do algodão e da cana-de-açúcar e, principalmente, da criação de animais. 

Contava com duas máquinas de descaroçar algodão, um engenho de açúcar 

(provavelmente o Tamatanduba
264

), 30 casas de farinha, dois mil roçados e 50 fazendas 

de criação. Seu comércio ia ganhando corpo. Em 1905, já contava com 18 

estabelecimentos comerciais
265

. 

                                                             
264 Tamatanduba é um antigo engenho da região, originado do desmembramento da extensa sesmaria do 

engenho Cunhaú, e sobre o qual encontramos referências no inventário da família Albuquerque Maranhão 

de 1823 (ver MEDEIROS FILHO, 1993). 
265 CASTRICIANO, 1905, p. 49. 
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 A vila de Santo Antônio, desmembrada de Goianinha, foi criada em 5 de julho 

de 1890. Em 31 de março de 1981 foi extinta e reincorporada à vila de Goianinha. Em 8 

de janeiro de 1892 foi definitivamente restaurada
266

. Em 1905, Santo Antônio possuía 

9.500 habitantes, ultrapassando a vila que lhe deu origem, Goianinha, que nesse ano 

havia contabilizado 9.000 habitantes. Suas principais atividades econômicas eram o 

cultivo de algodão e a criação de animais, possuindo 15 bolandeiras – máquinas rústicas 

de descaroçar algodão, movidas à tração animal –, cinco vapores de descaroçar algodão, 

150 casas de farinha, 970 roçados
267

, porém “este número tem decrescido pelo 

abandono dos respectivos proprietários que emigraram em consequência da seca do ano 

passado” (CASTRICIANO, 1905, p. 51), e 86 fazendas de criação, “cujo número de 

rezes não pode ser criteriosamente calculado devido aos grandes prejuízos causados 

pela ultima crise climatérica” (CASTRICIANO, 1905, p. 51). Sua produção era 

transportada por animais até Nova Cruz, de onde seguia pela estrada de ferro até a 

capital Natal. Possuía 14 estabelecimentos comerciais. Em 1877, antes mesmo de se 

tornar vila, Manoel Ferreira Nobre relatava que o comércio de Goianinha vinha se 

afugentando para a vila de Canguaretama e para a então povoação de Santo Antônio, 

“que vai prosperando bastante” (NOBRE, 1877, p. 168).  

 Em 10 de março de 1891 foi criada a vila de Taipu, desmembrada de Ceará-

Mirim. Em 1905, possuía 61 fazendas de criação, “cujo número de rezes deve estar 

bastante reduzido por causa da ultima crise climatérica” (CASTRICIANO, 1905, p. 39), 

sete máquinas de descaroçar algodão, sendo quatro movidas a vapor e vinte casas 

comerciais de pequeno giro, “importando, apenas, pequena quantidade de mercadorias 

necessárias ao consumo e aos hábitos modestos da sua população” (CASTRICIANO, 

1905, p. 39). Seus produtos eram transportados por animais para os mercados de Natal, 

Macaíba e Ceará-Mirim. Em 1907 a estrada de ferro chegou a Taipu, conectando a vila 

à capital da província. Segundo Cascudo “foi o maior impulso” (CASCUDO, 1968, p. 

260) para o cultivo de algodão e para o mercado de consumo, que se ampliou. 

O quadro a seguir sintetiza a evolução urbana do litoral oriental ao longo dos 

séculos XVII, XVIII e XIX. 

 

                                                             
266 CASCUDO, 1968. 
267 O número de roçados se refere ao ano de 1902. 
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Quadro 10: Evolução urbana do litoral oriental do RN 

SÉCULO XVII SÉCULO XVIII SÉCULO XIX* 

Cidade do Natal (1599) Cidade do Natal 

Cidade do Natal 

Povoação/Vila de São Gonçalo 
(1833)** 

Vila de Macaíba (1877); 
Cidade de Macaíba (1889) 

Aldeamento de Guajiru Vila de Extremoz (1760) 

Povoação de Extremoz (1855) 

Vila Touros (1833) 

Vila de Ceará-Mirim (1855); 
Cidade de Ceará-Mirim (1882) 

Vila de Taipu (1891) 

Aldeamento de Mipibu Vila de São José (1762) 
Cidade de São José de Mipibu 

(1845) 

Vila de Papari (1852) 

Aldeamento de Guaraíras Vila de Arez (1760) 

Povoação/Vila de Arez** 

Vila de Goianinha (1832) 

Vila de Santo Antônio (1890) 

Aldeamento de Gramació Vila Flor (1762) 

Povoação de Vila Flor (1858) 

Vila de Canguaretama (1858); 
Cidade de Canguaretama (1885) 

Vila de Nova Cruz (1868) 

Vila de Cuitezeiras (1890) 
Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir de dados contidos em CASCUDO (1968). 

* A terceira coluna elenca os municípios desmembrados no século XIX a partir daqueles 
listados na segunda coluna. 

**São Gonçalo e Arez foram rebaixadas e restauradas à categoria de vila algumas vezes 

ao longo do século XIX. 

 

A criação desses novos municípios no início do período republicano aponta para 

uma ocupação da região entre o litoral e o sertão do Rio Grande do Norte, mais 

conhecida como agreste. Se antes a ocupação do litoral oriental estava restrita a uma 

estreita faixa litorânea, gradativamente novos núcleos populacionais vão surgindo, 

ocupando as terras mais para dentro do continente, principalmente os trechos próximos 

às estradas da região, que comunicavam o litoral e o sertão, bem como aquelas que 

serviam de ligação entre as terras potiguares e as paraibanas. As ferrovias também 

contribuíram para o desenvolvimento desses núcleos urbanos. Com a chegada dos 

trilhos e a construção de estações em Pedro Velho e Taipu, os fluxos na região se 

intensificaram, dinamizando o comércio desses municípios. Mas, foram os municípios 

localizados no início e no fim da estrada de ferro, Natal e Nova Cruz, que mais se 

beneficiaram com a implantação da rede ferroviária.  Mesmo não sendo cortado pela 

Estrada de Ferro Natal-Nova Cruz, a proximidade da mesma e a sua localização 

estratégica às margens das estradas entre São José de Mipibu, Goianinha e Nova Cruz, 

também contribuiu para o desenvolvimento da vila de Santo Antônio. 
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 Esse crescimento urbano e demográfico do Rio Grande do Norte pode ser 

confirmado com a comparação da população dos municípios potiguares entre os anos de 

1877 e 1905 através dos dados contidos na Breve Notícia sobre a Província do Rio 

Grande do Norte em 1877, de Manoel Ferreira Nobre, e do relatório do secretário de 

governo Henrique Castriciano anexo à mensagem do então governador do estado, 

Augusto Tavares de Lyra, de 1905, compilados no quadro abaixo: 

Quadro 11: População dos municípios do litoral oriental do RN entre 1877 e 1905 

   1877 1905 

MUNICÍPIO POPULAÇÃO RECEITA DESPESA POPULAÇÃO RECEITA DESPESA 

Natal - - - 25.000 72:000$000 71:720$000 

Macaíba - - - 16.164 14:830$000 14:830$000 

S. Gonçalo 11.436 460$000 320$000 10.000 3:813$000 3:627$350 

Ceará-Mirim 18.033 1:000$000 977$000 26.000 14:522$410 14:522$410 

Touros 9.300 500$000 401$000 23.500 7:963$000 7:963$000 

São José de 
Mipibu 

- 3:000$000 2:322$000 - 8:472$000 7:508$000 

Papari 5.176 900$000 682$000 8.076 4:500$000 4:170$000 

Arez 3.642 - - - 2:850$000 2:830$000 

Goianinha 12.296 700$000 532$000 9.000 4:600$000 4:600$000 

Canguaretama 11.414 1:600$000 1:125$000 - 9:600$000 9:600$000 

Nova Cruz 10.595 600$000 481$000 - 4:448$000 4:448$000 

Taipu - - - - 3:020$000 3:020$000 

Vila Nova - - - 10.000 3:030$000 3:018$000 

Santo Antônio - - - 9.500 5:430$000 5:165$000 

Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir de dados de NOBRE (1877) e CASTRICIANO (1905). 

 

Comparando os dados populacionais dos anos de 1877 e de 1905, percebemos 

um crescimento populacional geral tanto do agora estado do Rio Grande do Norte 

quanto dos municípios do litoral oriental, com destaque para Touros, que apresentou a 

mais alta taxa de crescimento populacional entre os municípios do litoral oriental, 

passando de 9.300 habitantes em 1877 para 23.500 habitantes em 1905. Nesse período, 

a cultura da cana-de-açúcar se expandiu para o município de Touros, especialmente para 

o vale do Maxaranguape, que em 1905 possuía dezesseis engenhos de fabricar açúcar, 

rapaduras e aguardente, três máquinas de descaroçar algodão, oitenta casas de fabricar 

farinha, cem roçados e vinte estabelecimentos comerciais, exportando em regular 

quantidade, cocos, algodão, açúcar e cereais
268

. Assim, com o incremento da sua 

                                                             
268 CASTRICIANO, 1905, p. 31. 
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economia, Touros, antes decadente, se tornou nesse período um dos municípios mais 

populosos do estado. 

Além de Touros, o relatório de Henrique Castriciano aponta a existência de 

engenhos em quase todos os municípios do litoral oriental, conforme quadro a seguir. 

Quadro 12: Engenhos do  Rio Grande do Norte em 1905 

MUNICÍPIO 
Nº DE 

ENGENHOS 

FONTE DE ENERGIA 
PRODUTOS 

VAPOR 
TRAÇÃO 
ANIMAL 

Touros 16 - - açúcar, rapadura e aguardente 

Ceará-Mirim 51 34 17 
açúcar, rapadura, mel e 

aguardente 

São Gonçalo 9 2 7 - 

Natal 7 2 5 açúcar e aguardente 

Macaíba 3 - - açúcar, mel e aguardente 

São José de Mipibu - - - - 

Papary 34 - - - 

Goianinha 12 2 10 açúcar 

Arez - - - - 

Canguaretama - - - - 

Vila Nova 1 - - açúcar 
Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir de dados de CASTRICIANO (1905, p. 23-52). 

 

Apesar de sabermos da sua existência em São José de Mipibu, Arez e 

Canguaretama, não constam registros de engenhos nesses municípios na mensagem de 

Tavares de Lyra de 1905, pois os mesmos não remeteram os dados solicitados pelo 

governador do Rio Grande do Norte. Mesmo incompleto, os dados levantados por Lyra 

revelam informações interessantes sobre a agroindústria do açúcar e de derivados no 

início do século XX. Dos 133 engenhos registrados, 51 estavam localizados em Ceará-

Mirim, seguido de Papari, com 34. Touros se destacou em terceiro lugar no número de 

engenhos, na frente de municípios tradicionalmente associados à cultura canavieira, 

como Goianinha. Apenas em Ceará-Mirim o número de engenhos movido a vapor foi 

maior do que aqueles movidos à tração animal, confirmando o atraso técnico geral da 

atividade açucareira potiguar e os esforços dos senhores de engenho desse vale na 

modernização das suas unidades de produção. 

Apesar de ainda contar com um número significativo de engenhos no seu 

território, a crise do açúcar brasileiro no mercado internacional já vinha trazendo sérias 

repercussões para a produção potiguar. Em Papari, por exemplo, dos 34 engenhos, 

apenas 22 estavam em funcionamento e os demais estavam abandonados. “Os senhores 
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de engenhos dessa zona, sem crédito, inteiramente baldos de recursos por causa da 

baixa do açúcar e da crise econômica, estão abandonando as propriedades, e as rendas 

do Tesouro decrescem assustadoramente” (CASTRICIANO, 1905, p. 42). Segundo o 

secretário do governo, as terras do vale do Capió eram de “pasmosa fertilidade; acham-

se, porém, quase em abandono, por não poderem os seus donos cultivá-las, a falta de 

capitais” (CASTRICIANO, 1905, p. 41). Mesmo em Ceará-Mirim havia “grande falta 

de capitais, e a lavoura acha-se em verdadeira penúria desde longos anos” 

(CASTRICIANO, 1905, p. 27). 

A produção de açúcar no Rio Grande do Norte vinha em queda desde o final do 

século XIX, como mostra a tabela a seguir, extraída da mensagem do governador 

Augusto Tavares de Lyra lida perante o Congresso Legislativo do Estado em 14 de 

julho de 1906: 

Quadro 13: Produção de açúcar no Rio Grande do Norte em 1906 

ANO KG VALOR OFICIAL 

1896 7.069.505 914:372$761 

1897 9.557.251 1:234:392$954 

1898 2.759.833 557:796$552 

1899 4.455.457 829:884$161 

1900 5.751.938 772:246$236 

1901 4.173.497 322:160$993 

1902 6.719.713 395:666$088 

1903 2.238.920 155:036$637 

1904 2.178.235 202:904$833 

1905 1.244.525 94:158$425 
Fonte: LYRA (1906, p. 14). 

 

Se durante o Império foram realizadas obras de infraestrutura nos principais 

vales produtores de açúcar do litoral, como os do Ceará-Mirim e do Capió, e nas suas 

mais importantes praças comerciais, como Macaíba e Canguaretama, durante a 

República, a maioria dos investimentos na melhoria da infraestrutura de transportes e na 

criação e ampliação de instituições públicas e privadas foi direcionada a Natal. Como 

vimos no capítulo anterior, a construção de ferrovias partindo dos vales açucareiros e 

escoando a produção em direção à capital e os investimentos no porto de Natal 

reforçaram e afirmaram o papel desse município como capital do estado e centro de 

escoamento da produção potiguar. Com a construção da ponte de ferro sobre o rio 

Potengi, o comércio do seu principal concorrente, Macaíba, sofre um duro golpe, pois a 

pouca altura da ponte impedia o fluxo de navios ao seu porto. Enfim Natal passou a ser 
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a principal praça comercial do Rio Grande do Norte. Esse fluxo comercial começou a 

atrair cada vez mais capitais, instituições, pessoas e investimentos para a capital, 

gerando um quadro de grandes discrepâncias entre a Natal e os demais municípios do 

litoral. 

Nos dados levantados pelo recenseamento do Brasil, realizado em setembro de 

1920, a população estava distribuída no território do Rio Grande do Norte da seguinte 

forma: 

Quadro 14: População do Rio Grande do Norte em 1920 

  MUNICÍPIO POPULAÇÃO 
 

MUNICÍPIO POPULAÇÃO 

1 Natal 30.696 20 Angicos 12.313 

2 Ceará-Mirim 26.319 21 Acary 12.248 

3 Santa Cruz 25.546 22 Pedro Velho 12.023 

4 Caicó 25.366 23 Curraes Novos 11.998 

5 Assú 24.779 24 Canguaretama 11.451 

6 Sant'Anna do Mattos 21.393 25 Augusto Severo 10.994 

7 Jardim do Seridó 21.005 26 Lajes 10.865 

8 Nova Cruz 20.328 27 Pau dos Ferros 10.124 

9 Mossoró 20.300 28 Areia Branca 9.158 

10 Goyanninha 18.383 29 São Miguel 8.455 

11 São José de Mipibú 17.875 30 Flôres 8.235 

12 Macahyba 17.775 31 Patú 7.504 

13 São Gonçalo 17.231 32 Caraúbas 7.408 

14 Touros 17.019 33 Serra Negra 6.988 

15 Santo Antônio 16.976 34 Papary 6.435 

16 Martins 15.118 35 Luiz Gomes 5.661 

17 Macau 14.670 36 Arez 4.821 

18 Taipú 12.651 37 Port'Alegre 4.655 

19 Apody 12.369 
   

Fonte: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMMÉRCIO; 

DIRECTORIA GERAL DE ESTATÍSTICA (1926). 

 

Segundo os dados do censo, em 1920 o Rio Grande do Norte apresentava uma 

população total de 537.135 habitantes. A capital Natal era o município mais populoso, 

com 30.696 habitantes, seguida de Ceará-Mirim com 26.319. Nova Cruz também 

figurou entre os municípios com população acima de 20.000 habitantes, apresentando 

uma taxa de crescimento populacional expressiva. Mas, a maior parte dos municípios 

nessa faixa populacional estava localizada no Seridó, região onde a cultura do algodão 

se expandia em meio a um cenário internacional favorável. Sendo a média da população 
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dos municípios do Rio Grande do Norte de 14.517 habitantes, dos litorâneos, além dos 

já citados, Goianinha, São José de Mipibu, Macaíba, São Gonçalo, Touros e Santo 

Antônio apresentaram população acima da média. Pedro Velho e Canguaretama 

possuíam populações abaixo da média, sendo que Pedro Velho superou Canguaretama 

em número de habitantes. Os municípios litorâneos de Papari e Arez figuravam entre os 

quatro municípios do Rio Grande do Norte com o menor número de habitantes. Assim, 

com a crise do açúcar, importantes núcleos urbanos como Macaíba, Canguaretama e 

São José de Mipibu, que tinham na produção e comercialização do açúcar e derivados 

uma das suas principais fontes de renda, já não tinham o mesmo dinamismo urbano de 

outrora.  

 

3.4 OS FLUXOS DO AÇÚCAR E O DESENVOLVIMENTO URBANO DO 

LITORAL ORIENTAL  

Retomando resumidamente as principais discussões levantadas, vimos ao longo 

deste capítulo que as bases da rede urbana do litoral oriental foram lançadas no início do 

processo de apropriação da capitania do Rio Grande do Norte e de desenvolvimento da 

atividade açucareira, que ao longo do tempo se consolidou como uma das principais 

atividades econômicas da região e influenciou direta e indiretamente a configuração 

dessa rede. 

A cidade do Natal, o povoado de Cunhaú (formado no entorno do engenho 

homônimo) e os aldeamentos de Guajirú, Guaraíras, Mipibú e Gramació foram os 

primeiros núcleos de povoamento do litoral oriental implantados no início do período 

colonial, embriões dos centros urbanos dessa região.  

Mesmo sendo fundados sobre estratégias diferentes de apropriação do território, 

cidades, aldeamentos e engenhos faziam parte do mesmo projeto colonizador, 

desempenhando funções complementares entre si. No caso dos engenhos, estes 

funcionavam não só como centro de produção, mas também como núcleos de povoação, 

atraindo e fixando a mão de obra no seu entorno. Todavia, essa conjunção de interesses 

entre cidades, aldeamentos e engenhos não anulava os conflitos existentes entre eles, 

principalmente em relação à mão de obra e à posse da terra, revelando assim, 

contradições do próprio processo colonizador. 
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A implantação de aldeamentos atendia a diversos objetivos. Em última instância, 

permitia o controle da população indígena e sua utilização como mão de obra barata e a 

liberação de suas terras. Para alcançar tais objetivos, as missões deveriam ser 

localizadas em áreas de interesse à colonização. Das cinco missões de aldeamento que 

vingaram na capitania, quatro estavam situadas no litoral oriental e apenas uma estava 

localizada no sertão. A ocupação do interior do Rio Grande se deu principalmente 

através dos currais de gado, onde a demanda por mão de obra era bem menor do que a 

dos engenhos e lavouras do litoral agrário. Assim, as missões de aldeamento se 

concentraram no litoral oriental do Rio Grande, no trecho que abrange o litoral ao sul de 

Natal e uma pequena porção do litoral ao norte da capital, representando a área de mais 

antiga ocupação do território potiguar e que deu origem à região mais adensada e 

urbanizada do Rio Grande do Norte. Além de fornecer mão de obra indígena barata para 

os engenhos da região, como o Cunhaú, por exemplo, os aldeamentos do litoral também 

atendiam a estratégia de desestabilização da resistência Tapuia à colonização, reduzindo 

índios do sertão no litoral. No século XVIII, conflitos principalmente por mão de obra, 

mas de certa forma também pela posse de terras mobilizavam os senhores de engenho e 

os missionários responsáveis pelos aldeamentos. Com a elevação das antigas missões à 

categoria de vilas, esses conflitos se intensificaram. Os conflitos de terra, porém, foram 

ainda mais intensos no século XIX. 

As políticas implementadas por Pombal visavam estimular a agricultura e o 

comércio, ampliando a arrecadação de tributos pela metrópole. Nesse sentido, foi 

determinada a elevação das missões ao status de vila, dando origem às quatro primeiras 

vilas no litoral oriental: Extremoz (antiga missão de Guajiru), na porção norte, e Arez 

(antiga missão de Guaraíras), Mipibu e Vila Flor (antiga missão de Gramació), na 

porção sul.  

Se nos aldeamentos os nativos ficavam isolados dos colonos, nas novas vilas era 

estimulada a presença destes, que deveriam servir de exemplo à civilização dos índios, 

além de contribuir para a exploração econômica das terras, gerando receitas à coroa 

através do pagamento de dízimos e tributos. Essa nova estratégia de colonização tinha 

como objetivo promover não só a integração social entre colonos e indígenas, mas 

também uma integração econômica dos índios e entre as vilas e, em última instância, 

uma integração territorial, através do aumento da agricultura, da introdução do comércio 
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e do incremento do aparato administrativo da colônia, fazendo com que as vilas 

atuassem não só como núcleos de povoação, mas também como centros de produção, 

comercialização e consumo de mercadorias, se inserindo de forma mais ativa na 

economia colonial. Caberia aos senados das câmaras das vilas o controle dessas 

atividades, conferindo os pesos e medidas dos produtos comercializados e recolher os 

impostos devidos, garantindo assim a continuidade desses novos assentamentos 

coloniais.  

Apesar do discurso de integração social, na prática, a criação das vilas 

institucionalizou a apropriação das terras indígenas, que foram gradativamente sendo 

incorporadas por colonos com posses suficientes para cultivar a terras, implementar 

benfeitorias e pagar os dízimos, uma das principais fontes de renda da colônia, a cultura 

da cana-de-açúcar vinha se expandindo lenta e gradativamente na porção sul do litoral 

oriental. Entretanto, a maior parte das terras férteis já havia sido concedida em 

sesmarias ou faziam parte das terras das vilas. Atendendo aos interesses da coroa de 

estimular a exploração econômica do território, ampliando o pagamento de tributos, as 

terras das vilas de índios do litoral oriental foram sendo gradativamente apropriadas 

pelos colonos, principalmente pelos senhores de engenhos, que tinham as posses 

suficientes para estabelecer lavouras de cana-de-açúcar e instalar os engenhos, 

resultando em um processo de dispersão e miscigenação forçadas dessa população, 

revelando as contradições e os conflitos gerados pela colonização portuguesa no Brasil. 

Mas, foi ao longo do século XIX que o litoral oriental experimentou um 

desenvolvimento econômico, social e urbano mais intenso. As políticas implementadas 

por Pombal e seus sucessores a partir de meados do século XVIII deram início a um 

processo gradativo de desenvolvimento da capitania  

Esse processo se intensificou a partir de meados do século XIX. Diante de uma 

conjuntura internacional favorável, a produção de açúcar potiguar passou foi ampliada, 

com destaque para a expansão da cultura canavieira para o vale do rio Ceará-Mirim, ao 

norte da capital Natal. A cultura da cana-de-açúcar no Rio Grande do Norte, antes 

voltadas para produtos menos refinados, como rapadura e aguardente, e para o mercado 

intracolonial, se voltou para o mercado de exportação. 

Esse desenvolvimento econômico veio acompanhado de um crescimento 

demográfico e urbano, resultando no aumento do número de vilas e no consequente 
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incremento progressivo do aparato administrativo da província do Rio Grande do Norte, 

ampliando e fortalecendo a rede urbana que vinha sendo formada no litoral oriental.  

 Foi devido ao seu crescimento demográfico e econômico que São José assumiu 

o status de cidade ainda em 1845. Desde a criação da vila em meados do século XVIII, 

que o cultivo da cana e a produção de açúcar e derivados vinham crescendo em São 

José, que se tornou, juntamente com Ceará-Mirim, uma das principais regiões 

produtoras de açúcar do Rio Grande do Norte.  

 Outros importantes centros de produção do litoral oriental da província nesse 

período eram Ceará-Mirim e Canguaretama, áreas de cultivo de cana e produção de 

açúcar por excelência. As riquezas geradas pela economia do açúcar alimentavam o seu 

comércio e se refletiam até mesmo nos seus espaços urbanos através de edificações 

construídas com os lucros do açúcar. Foi diante desse crescimento econômico que 

Ceará-Mirim e Canguaretama foram elevadas à categoria de vila, sobrepujando 

Extremoz e Vila Flor respectivamente, rebaixadas à categoria de povoação. 

Além dos centros de produção, também se destacavam os centros de distribuição 

e comercialização do açúcar, tais como Macaíba e Canguaretama, que possuíam dois 

dos principais portos da região, e Nova Cruz, ponto terminal da estrada de ferro.  

Foram justamente os núcleos urbanos que vinham experimentando um 

desenvolvimento econômico mais intenso, impulsionado pela produção e 

comercialização do açúcar dos vales do litoral, que alcançaram o status de cidade ainda 

durante o Império do Brasil: Ceará-Mirim em 1882, Canguaretama em 1885 e Macaíba 

em 1889. 

Entretanto, se por um lado alguns núcleos urbanos, como Macaíba, Ceará-Mirim 

e Canguaretama, passavam por um processo de crescimento demográfico e econômico, 

por outro, outros estavam em decadência, como Extremoz, São Gonçalo, Papari, Arez e 

Goianinha. Seja pela sua economia pouco desenvolvida ou pela sua localização 

relativamente isolada, distante das principais vias de comunicação, como era o caso de 

Estremoz e Arez, esse núcleos urbanos, muito dos quais de ocupação bastante remota, 

não experimentaram o mesmo desenvolvimento econômico de aglomerações como 

Ceará-Mirim, Canguaretama e Macaíba, resultando na extinção de vilas, como foi o 
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caso de Estremoz, ou em supressões e restaurações consecutivas, como foi o caso de 

São Gonçalo e Arez. 

Outros municípios foram criados nas primeiras décadas do período republicano: 

Cuitezeiras, Taipu e Santo Antônio, desmembrados dos termos das vilas de 

Canguaretama, Ceará-Mirim e Goianinha, respectivamente. Se antes a ocupação do 

litoral oriental estava restrita a uma estreita faixa litorânea próxima à costa, 

gradativamente novos núcleos urbanos vão surgindo, ocupando as terras entre o litoral e 

o sertão do Rio Grande do Norte, região mais conhecida como agreste, principalmente 

nos trechos próximos às estradas e às ferrovias e na área de fronteira entre o Rio Grande 

do Norte e a Paraíba. Com a chegada dos trilhos da Estrada de Ferro Natal-Nova Cruz 

em Pedro Velho (antiga Cuitezeiras) e os da Estrada de Ferro Central do Rio Grande do 

Norte em Taipu, os fluxos de pessoas, mercadorias e capitais se intensificaram, 

dinamizando os comércios desses municípios. Santo Antônio não era cortado pela 

ferrovia, mas também estava em uma localização estratégica, no encontro de duas 

estradas que partiam de São José de Mipibu e de Goianinha em direção à Nova Cruz,  

colhendo os benefícios do transporte e comércio de açúcar entre esses municípios. 

Com a ampliação da economia do açúcar, os fluxos gerados em torno da sua 

produção, transporte e comercialização fortaleceram os núcleos urbanos da região, 

consolidando a rede urbana do litoral oriental.  Os principais centros de produção de 

açúcar, como São José de Mipibu, Ceará-Mirim e Canguaretama, e os centros de 

distribuição e comercialização dessa produção, como Macaíba, Nova Cruz e também 

Canguaretama, passaram se destacar como nós na rede açucareira e na própria rede 

urbana da região, atraindo cada vez mais investimentos.  

Entretanto, desde o final do século XIX, a agroindústria do açúcar no Brasil 

vinha passando por uma grande crise, que repercutiu ainda mais intensamente no Rio 

Grande do Norte diante do atraso tecnológico dos meios de cultivo da cana, de produção 

do açúcar e de transportes, entre outros fatores. 

Medidas foram tomadas no sentido de tentar superar ou ao menos mitigar os 

efeitos da crise açucareira, entre elas, o inicio da instalação de uma rede ferroviária no 

litoral oriental com a construção da Estrada de Ferro de Natal a Nova Cruz, cortando os 
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vales açucareiros da porção sul do litoral oriental, e da Estrada de Ferro Central do Rio 

Grande do Norte, ligando o vale do Ceará-Mirim à capital, Natal.  

Esses investimentos na melhoria e na modernização da infraestrutura de 

transportes foram planejados de forma a permitir o escoamento da produção do Rio 

Grande do Norte pelo porto de Natal. Com a construção da ponte de ferro sobre o rio 

Potengi e a obstrução da navegação para o porto de Macaíba, Natal se firmou como 

principal praça comercial do Rio Grande do Norte e enfim como capital do estado. Esse 

fluxo comercial começou a atrair cada vez mais capitais, instituições, pessoas e 

investimentos para a capital, em um processo de retroalimentação. Todavia, o 

fortalecimento urbano de Natal se deu na razão inversa do de outros importantes centros 

comerciais de outrora localizados no litoral oriental, como Canguaretama e Macaíba. 

Diante da crise do açúcar, os centros produtores, como Ceará-Mirim e São José de 

Mipibu, também foram afetados com a diminuição desta que era a principal fonte de 

renda desses municípios.  

Em suma, a rede urbana do litoral oriental do Rio Grande do Norte começou a se 

formar durante o século XVIII, se consolidou durante o século XIX e se transformou no 

início do século XX. Sendo o açúcar um dos principais produtos dessa região, o 

desenvolvimento da economia açucareira influenciou direta e indiretamente o seu 

desenvolvimento urbano. Nos primeiros séculos, tanto os núcleos populacionais quanto 

a atividade açucareira do Rio Grande do Norte eram pouco desenvolvidos. O litoral 

oriental contava apenas com uma cidade, a capital Natal, e quatro aldeamentos que 

deram origem às quatro primeiras vilas da região, Extremoz, São José, Arez e Vila Flor. 

A cultura da cana-de-açúcar, restrita a poucos engenhos no século XVII, se expandiu 

gradativamente, principalmente a partir do século XVIII, mas continuou voltada para 

produtos derivados da cana, como rapadura, aguardente e mel, e para o comércio 

intracolonial. Mesmo em pequena escala, a cultura da canavieira fortaleceu os núcleos 

urbanos nascentes do litoral oriental.  

A fundação dessas quatro vilas foi um marco no processo de formação da rede 

urbana do litoral oriental do Rio Grande do Norte. Nesse período, cidade, vilas e 

povoados passaram a se articular em uma rede regional, que tinha na capital Natal o seu 

centro político e administrativo. Entretanto, os fluxos dessa rede eram limitados e pouco 

intensos, resultado no baixo índice de urbanização dos seus núcleos urbanos.    
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Foi durante o século XIX que a rede urbana se consolidou, especialmente a 

partir de meados do século XIX, quando a economia do açúcar, agora voltada para 

exportação, atingiu o seu auge. O desenvolvimento econômico passou a motivar cada 

vez mais a criação de municípios. Como o açúcar havia se tornado um dos principais 

produtos de exportação do Rio Grande do Norte nesse período, os mais importantes 

centros produtores do litoral oriental alcançaram foros de vila, como Goianinha, Ceará-

Mirim e Canguaretama, e até mesmo de cidade, como São José de Mipibu e, 

posteriormente, Ceará-Mirim e Canguaretama, facilitando o controle das trocas 

comerciais e ampliando o aparelho administrativo da província. Não só os centros 

produtores, mas também os centros de distribuição e comercialização do açúcar também 

se beneficiaram do desenvolvimento dessa atividade econômica, como Macaíba, Nova 

Cruz e também Canguaretama. A ocupação do território se expandiu em direção ao 

continente com a criação das vilas de Pedro Velho, Santo Antônio e Taipu, que se 

beneficiaram dos fluxos da Estrada de Ferro Natal-Nova Cruz e do comércio do açúcar 

na região.  

Nesse período, a ampliação dos fluxos do açúcar contribuiu para a consolidação 

e a expansão da rede urbana e para o aumento do grau de urbanização dos municípios da 

região associados a essa atividade. Os principais centros produtores e de 

distribuição/comercialização do açúcar passaram a se destacar não só na rede 

açucareira, mas na própria rede urbana do litoral oriental. Das quatro vilas que deram 

origem a rede urbana da região, apenas São José se firmou como centro econômico. As 

demais, como Extremoz, Arez e Vila Flor, foram sobrepujadas por núcleos urbanos de 

economia mais desenvolvida e cuja localização facilitava a sua articulação na rede de 

comunicação existente. A própria localização da cidade do Natal, isolada dos principais 

centros produtores, se mostrava inadequada para este que deveria ser o centro da rede 

urbana da região, que tinha na atividade açucareira uma das suas principais atividades 

econômicas. 

Com a crise do açúcar, os governantes se esforçaram na tentativa de modernizar 

a produção e o transporte desse produto, com a implantação das primeiras usinas e 

ferrovias na região. Essas estradas de ferro foram traçadas de forma a permitir o 

escoamento da produção açucareira do litoral oriental pelo porto de Natal. Todavia, a 

concentração cada vez maior de pessoas, capitais, infraestrutura e investimentos na 
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capital em detrimento de outros municípios do litoral oriental gerou um 

desenvolvimento urbano desigual, agravado pela crise do açúcar, um dos seus principais 

produtos econômicos, transformando essa rede urbana.  

Se antes ela apresentava uma configuração mais decentralizada do ponto de vista 

econômico, com a implantação da rede ferroviária e a concentração do escoamento da 

produção pelo porto de Natal, a rede urbana passou a assumir uma configuração cada 

vez mais centralizada (não só do ponto de vista político-administrativo, mas agora 

também do econômico) na capital Natal. Dessa forma, a economia açucareira 

influenciou diretamente o processo de desenvolvimento urbano do litoral oriental do 

Rio grande do Norte, seja (re)estruturando ou desestabilizando os núcleos urbanos dessa 

região. 
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4 Os engenhos de açúcar 
 a arquitetura dos antigos engenhos do Rio Grande do Norte 
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Nos capítulos anteriores procuramos identificar a importância da cultura da 

cana-de-açúcar e, em última instância, dos próprios engenhos, na formação e 

estruturação do território do litoral oriental do Rio Grande do Norte, tanto na dimensão 

regional, através da contribuição da atividade canavieira na ocupação do território e na 

atração de infraestrutura tais como portos, estradas e ferrovias, quanto na dimensão 

urbana, com o fortalecimento dos núcleos urbanos associados à produção e/ou 

comercialização do açúcar. Após o estudo dos fluxos gerados pela produção e 

comercialização do açúcar, das vias de comunicação que permitiram o seu escoamento e 

também dos seus núcleos de distribuição e comercialização, neste capítulo damos início 

a análise da nossa última dimensão, a arquitetônica. Tratamos, portanto, dos principais 

elementos fixos dessa rede, os engenhos, centros produtores a partir dos quais tinham 

início os fluxos do açúcar e toda a rede formada ao longo dos séculos entorno da 

produção, transporte e comercialização desse produto. Assim, este capítulo tem como 

foco principal descrever a escala do edifício, sem estabelecer uma relação direta com o 

território, pois isso já foi tratado anteriormente. Afinal, são dos engenhos que parte toda 

a problemática revelada nas discussões anteriores.  

Dessa forma, neste capítulo abordamos os remanescentes dos antigos engenhos 

de açúcar existentes no litoral oriental potiguar, tendo como principal fonte de dados o 

Inventário de Conhecimento dos engenhos de açúcar do litoral oriental do Rio Grande 

do Norte (1ª etapa) desenvolvido pela Superintendência do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional no Rio Grande do Norte – IPHAN/RN – entre os anos de 

2012 e 2013. Sistematizamos e analisamos os dados dos 62 engenhos levantados pelo 

Inventário do IPHAN/RN
269

, com o objetivo de descrever as características 

arquitetônicas das principais edificações que compõem os engenhos: casa grande, 

capela e fábrica (ou engenho propriamente dito). Para tal, analisamos a implantação 

dessas edificações nos complexos açucareiros e, para cada uma das edificações tipo, 

dados como localização, data estimada da construção, estado de preservação e 

conservação, proteção existente, gabarito e planta-baixa, cobertura, vãos e esquadrias, 

materiais e técnicas construtivas, mobiliário, utensílios e equipamentos. Também 

tratamos rapidamente de algumas características arquitetônicas gerais das primeiras 

usinas de açúcar implantadas na região. Por fim, após a descrição das casas grandes, 

                                                             
269 Para simplificar, ao longo deste trabalho nos referimos a este trabalho como Inventário do IPHAN/RN, 

ou simplesmente Inventário. 
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capelas e fábricas, procuramos avançar na análise do conjunto inventariado, buscando 

identificar elementos comuns e/ou excepcionais que apontassem as principais 

características da arquitetura do açúcar norte-rio-grandense.  

 

4.1 A LOCALIZAÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DOS ENGENHOS 

Como vimos no capítulo 2 (item 2.1), as condições climáticas e ambientais 

propícias, principalmente o clima quente e úmido e o solo úmido e fértil, fizeram do 

litoral oriental a principal região canavieira do Rio Grande do Norte.    

A proximidade dos rios foi um dos principais fatores de localização dos antigos 

engenhos dessa região, como podemos observar na figura 32, gerando o que alguns 

autores como Andrade (1957) denominaram de “rios do açúcar”. A água servia de fonte 

de energia das primeiras moendas e, principalmente, garantia a umidade ao solo 

necessária para o cultivo da cana. Os rios também serviam de meio de transporte da 

produção, além de fonte de consumo humano e dos animais. Além disso, a vegetação de 

maior porte então existente nessa região fornecia a lenha necessária para alimentar as 

fornalhas dos engenhos. Essas condições ambientais propícias para o desenvolvimento 

da atividade açucareira estavam reunidas no médio e principalmente no baixo curso dos 

rios da região, trecho onde muitos desses rios intermitentes se tornavam perenes. Foi 

justamente no baixo curso dos rios do litoral oriental potiguar que se concentraram os 

engenhos norte-rio-grandenses.  
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Figura 32: Engenhos do litoral oriental do RN 

 
  Autores: Mapa elaborado por Luana Cruz e Hélio J. de Oliveira Jr. (2015) sobre bases do IBGE (2010), 

ANA (2012) e IPHAN/RN (2013). Fonte: Acervo pessoal. 
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Esses antigos engenhos constituíam unidades rurais complexas, praticamente 

autossuficientes, formadas por um conjunto de edificações com funções distintas. 

Existiam o espaço de morar, representado pela casa-grande (residência do senhor de 

engenho e de sua família) e pela senzala (a habitação dos escravos), o espaço de culto 

religioso, constituído pela capela, e o espaço da produção do açúcar e de outros 

produtos derivados, como mel, rapadura e aguardente, formado pela fábrica. Muitos 

engenhos possuíam também destilarias para produzir aguardente. Salvo algumas 

exceções, esse modelo de engenho se manteve por mais de três séculos
270

.  

A implantação dos edifícios no sítio e os diferentes materiais utilizados em cada 

edificação refletiam a hierarquia social e os valores da época. A casa-grande e a capela 

eram construídas com materiais mais nobres e duráveis, como pedra e cal ou alvenaria 

de tijolos, e comumente situadas na parte mais alta do terreno ou ainda em uma 

localização de destaque em relação ao conjunto, garantindo vigilância e domínio sobre 

as atividades do engenho. Segundo Azevedo (1990, p. 106): 

A implantação privilegiada da casa-grande, geralmente a cavaleiro das 
demais construções, permitia ao senhor de engenho um maior controle 

de sua propriedade e a afirmação de sua autoridade. A capela, muito 

ligada e dependente da casa-grande, ficava geralmente a seu lado, na 
mesma cota altimétrica e, em alguns casos, em posição mais elevada, 

como um símbolo a ser cultuado. Aquele era um elemento 

fundamental no sistema de controle social do engenho.  

 

A fábrica comumente se localizava na parte mais baixa do terreno e era 

construída com materiais menos nobres do que aqueles empregados nas casas grandes e 

capelas. A senzala era a edificação do engenho constituída com materiais mais precários 

e perecíveis como barro, madeira, cipó e palha, e localizada também na parte mais baixa 

do terreno ou em outros pontos de pouco destaque
271

.  

Além da casa grande, da capela, da fábrica e da senzala, outras edificações 

também podiam ser encontradas nesses complexos açucareiros voltadas para funções 

complementares, suprindo as necessidades do dia-a-dia desse “quase feudo autárquico 

que era o engenho” (DIÉGUES JÚNIOR, 2006, p. 67), tais como olarias, casas de 

farinha, estábulos, currais, residências de funcionários, entre outras. 

O Inventário de conhecimento dos antigos engenhos de açúcar do litoral 

oriental do Rio Grande do Norte do IPHAN/RN é uma importe fonte de dados para a 

análise da arquitetura dos engenhos potiguares. 

                                                             
270 AZEVEDO, 1990. 
271 AZEVEDO, 1990. 
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A primeira varredura desenvolvida pela equipe de pesquisa identificou 81 

engenhos
272

 distribuídos ao longo do litoral oriental potiguar. Desses, 62 foram 

inventariados – sendo 52 alvo de inventário completo e 9 de inventário resumido – e 21 

não o foram devido ao seu avançado estado de degradação (em muitos casos, a chaminé 

era a única estrutura remanescente dos engenhos) ou ainda a sua descaracterização
273

. 

Os 62 engenho inventariados estão distribuídos da seguinte forma: 1 em Arez, 1 em 

Baía Formosa, 6 em Canguaretama, 22 em Ceará-Mirim, 7 em Goianinha, 3 em 

Macaíba, 4 em Nísia Floresta (antiga Papari), 2 em Pedro Velho, 3 em São Gonçalo do 

Amarante, 11 em São José de Mipibu, 1 em Vila Flor e 1 em Tibau do Sul, conforme 

quadro a seguir
274

. 

Quadro 15: Engenhos/usinas inventariados pelo IPHAN/RN 

 
ENGENHO MUNICÍPIO  ENGENHO MUNICÍPIO 

1 Usina Estivas Arez 15 Guaramiranga Ceará-Mirim 

2 Estrela Baía Formosa 16 Igarapé Ceará-Mirim 

3 Cruzeiro Canguaretama 17 Imburanas Ceará-Mirim 

4 Cunhaú Canguaretama 18 Laranjeiras Ceará-Mirim 

5 Outeiro Canguaretama 19 
Mucuripe (antigo 

Alagoas) 
Ceará-Mirim 

6 Pituaçú Canguaretama 20 Nascença Ceará-Mirim 

7 Torre Canguaretama 21 Oiteiro Ceará-Mirim 

8 Usina Ilha do Maranhão Canguaretama 22 Palmeira  Ceará-Mirim 

9 Capela  Ceará-Mirim 23 Santa Rita  Ceará-Mirim 

10 Carnaubal Ceará-Mirim 24 São João  Ceará-Mirim 

11 Cruzeiro Ceará-Mirim 25 São Leopoldo Ceará-Mirim 

12 Dendê Ceará-Mirim 26 Trigueiro Ceará-Mirim 

13 Usina Guanabara Ceará-Mirim 27 Verde Nasce Ceará-Mirim 

14 Guaporé Ceará-Mirim 28 Usina Ilha Bela Ceará-Mirim 

(Continua) 
 
 

                                                             
272 Além de engenhos banguês, também foram contempladas pelo Inventário seis usinas: Estivas em Arez, 

Ilha do Maranhão em Canguaretama, São Francisco, Ilha Bela, Guanabara e Santa Terezinha em Ceará-

Mirim. 
273 Dos 21 engenhos não inventariados, 2 estão situados no município de Arez, 15 em Ceará-Mirim, 1 em 

Goianinha, 1 em Macaíba, 1 em São Gonçalo do Amarante e 1 em São José de Mipibu (IPHAN/RN, 

2013). 
274 Durante o desenvolvimento dos trabalhos, foram identificados mais 3 engenhos: o Baldum e o Cametá 

em Arez e o Murim em Canguaretama. Além disso, os pesquisadores perceberam a existência de 

engenhos localizados fora do universo de estudo, que teve como recorte espacial a Zona Homogênea do 

Litoral Oriental definida pelo IDEMA/RN. Nesse sentido, foi desenvolvida uma segunda varredura que 

identificou mais 21 engenhos, sendo 8 localizados em Taipu, 2 em Pureza, 6 em Maxaranguape e 5 em 

Touros. Entretanto, esses engenhos não foram inventariados, sendo recomenda pelo Relatório Final uma 

segunda etapa de desenvolvimento do Inventário (IPHAN/RN, 2013). 
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Quadro 15: Engenhos/usinas inventariados pelo IPHAN/RN (continuação) 

 ENGENHO MUNICÍPIO  ENGENHO MUNICÍPIO 

29 
Usina Santa Terezinha 
(antigo Engenho Bicas) 

Ceará-Mirim 46 Tamatanduba Pedro Velho 

30 
Engenho/usina São 

Francisco 
Ceará-Mirim 47 Brasamundo 

S. G. do 
Amarante 

31 Benfica Goianinha 48 Olho D’água do Luca 
S. G. do 

Amarante 

32 Bom Jardim Goianinha 49 Utinga 
S. G. do 

Amarante 

33 Bosque Goianinha 50 Do Alemão (Japecanga) S. J. de Mipibu 

34 Ilha Grande Goianinha 51 Belém S. J. de Mipibu 

35 Mourisco Goianinha 52 Boa Vista S. J. de Mipibu 

36 Paquetá Goianinha 53 Canadá S. J. de Mipibu 

37 Sumaré Goianinha 54 Lagoa do Fumo S. J. de Mipibu 

38 Curral das Juntas Macaíba 55 Mipibu S. J. de Mipibu 

39 Ferreiro Torto Macaíba 56 Morgado S. J. de Mipibu 

40 Japecanga Macaíba 57 Olho D’água S. J. de Mipibu 

41 Descanso Nísia Floresta 58 Ribeiro S. J. de Mipibu 

42 Golandi (Sapê) Nísia Floresta 59 Santo Antônio S. J. de Mipibu 

43 Pavilhão do Sol Nísia Floresta 60 São Luis S. J. de Mipibu 

44 São Roque Nísia Floresta 61 Guarita (Piau) Tibau do Sul 

45 Boa Vista Pedro Velho 62 Juncau Vila Flor 

(Conclusão) 
Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir dos dados do IPHAN/RN (2013). 

 

Entre os 62 complexos açucareiros inventariados, foram identificadas 48 casas 

grandes, 13 capelas, 28 fábricas e nenhuma senzala. Esse fato se explica tanto pelos 

materiais precários normalmente empregados nas senzalas, o que fazia com que estas 

construções fossem pouco duráveis, quanto pela abolição da escravidão, tornando essas 

construções obsoletas e/ou indesejadas, retrato de um passado obscuro que se queria 

apagar. Além disso, alguns engenhos norte-rio-grandenses nunca possuíram senzalas, 

seja por que eram unidades fabris de pequeno porte, por que os seus trabalhadores 

(incluindo os escravos) residiam em pequenas casas de taipa espalhadas pela 

propriedade ou ainda por terem sido construídos no período após a abolição da 

escravidão.  

Além dessas edificações típicas, também foram observadas outras construções 

nos engenhos potiguares com diversas funções, tais como casas de farinha, olarias, 

cocheiras, armazéns, destilarias, balanças, outras residências e até mesmo uma casa de 

banho separada da casa grande. Ao longo do tempo, filhos e familiares dos proprietários 
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foram construindo suas próprias casas nas terras dos engenhos que, em muitos casos, 

chegaram a serem divididas entre os herdeiros. O engenho Bom Jardim de Goianinha é 

um bom exemplo. Sua casa grande está cercada no seu entorno imediato por outras 

edificações residenciais cujo tratamento estético-arquitetônico revela que não se 

tratavam de meras casas de funcionários, mas sim de familiares. Outro tipo de 

residência bastante comum é aquela destinada aos funcionários dos engenhos, 

identificadas em várias das unidades inventariadas. Nas usinas, com o emprego do 

trabalho assalariado e o desenvolvimento das leis trabalhistas, além de residência de 

funcionários, escolas, postos de saúde e outras edificações voltadas para a assistência 

aos trabalhadores passaram a compor o complexo, como pode ser observado na usina 

São Francisco em Ceará-Mirim. 

Figura 33: Edificações dos complexos açucareiros 
 

  

1 – Antiga residência existente no entorno imediato da casa grande do engenho Bom Jardim (Goianinha); 

2 – Estruturas de apoio aos trabalhadores implantadas entre a casa grande (ao fundo) e a capela do 

engenho/usina São Francisco (Ceará-Mirim) 

 

Autora: Luana Cruz, 2013. Fonte: Acervo pessoal. 

 

Não percebemos um padrão rígido de locação dessas edificações no terreno dos 

engenhos
275

. Alguns conjuntos estão distribuídos de forma linear ao longo de vias de 

acesso ou mesmo das margens dos rios, como no engenho Capela em Ceará-Mirim, 

cujas construções estão locadas às margens do rio Água Azul, ou no engenho Imburana 

neste mesmo município, com suas construções às margens da atual RN-160. Em outros 

engenhos, as construções delimitam um polígono central, formando uma espécie de 

                                                             
275 Os antigos engenhos não chegaram íntegros até os dias atuais. Analisando o número de edificações-

tipo levantadas pelo Inventário, percebemos que a maioria dos engenhos norte-rio-grandenses preservou a 

casa grande, mas menos da metade ainda possui a fábrica que, diferentemente da capela, era uma 

construção obrigatória entre os banguês, o que dificulta uma análise conclusiva sobre o padrão de 

assentamento dessas edificações nos complexos açucareiros potiguares. 

2 1 
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terreiro. Essas edificações podem estar distribuídas em alguns lados do terreiro, como 

podemos observar nos engenhos Lagoa do Fumo em São José de Mipibu e no Pituaçú 

em Canguaretama, ou ainda contornando os quatro lados do mesmo, como é o caso do 

engenho Olho D’água também em São José, o que Azevedo (2009) definiu como 

partido centrado horizontal. Entretanto, esse é um padrão pouco observado entre os 

engenhos potiguares. As configurações de assentamento das edificações dos engenhos 

são bastante diversas. Entre aqueles implantados em terrenos inclinados, destaca-se a 

hierarquização das edificações, com capela e casa grande localizadas na parte alta do 

terreno e o engenho na parte baixa, nomeado por Azevedo (2009) de partido 

verticalizado aberto. Nos engenhos instalados em terrenos mais planos, observamos o 

destaque da casa grande e da capela, normalmente localizadas em posições central e/ou 

de destaque em relação ao conjunto e muitas vezes construídas uma ao lado da outra
276

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
276

 Outro aspecto que merece destaque é o contexto onde essas edificações estão implantadas. Nesse 

sentido, dois engenhos se diferenciam dos demais: o Utinga em São Gonçalo do Amarante e o Piau, mais 

conhecido como Guarita, em Tibau do Sul. Esses são os únicos engenhos inventariados que estão situados 

em um contexto rural, porém com um certo adensamento no seu entorno imediato. O engenho Utinga é 

um dos mais antigos do Rio Grande do Norte e já havia sido identificado no famoso mapa de Marcgraf de 
meados do século XVII, que apontava a existência de um engenho com capela no vale do rio Potengi 

(figura 16). Acredita-se que atual capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Utinga foi construída 

no mesmo local da antiga capela do engenho na primeira metade do século XVIII, o que lhe conferiu o 

título de patrimônio cultural do Rio Grande Norte pela Fundação José Augusto, órgão estadual 

encarregado da política cultural norte-rio-grandense. Segundo o Inventário IPHAN/RN (2013), consta no 

cartório de São Gonçalo do Amarante um documento onde está registrada a doação em 1877 de 70 braças 

quadradas de terra a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, realizada por uma senhora conhecida como 

Dona Carlota. Nas proximidades da capela, na área desmembrada do engenho, foram construídas várias 

residências, dando origem ao povoado de Utinga. Ainda hoje a capela de N. S. do Perpétuo Socorro é 

frequentada pela comunidade. Já a capela de Nossa Senhora das Dores situada no centro do núcleo urbano 

do distrito de Piau, apesar de estar localizada próxima ao engenho Guarita, foi implantada antes da sua 
instalação, não apresentando, portanto, uma relação direta com este276.   
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Figura 34: Implantação das edificação dos engenhos 

  

  
1 – Engenho Capela (Ceará-Mirim); 2 – Engenho Imburanas (Ceará-Mirim); 3 – Engenho Olho D’água (São José 

de Mipibu); 4 – Engenho Pituaçú (Canguaretama) 

 

Fonte: IPHAN/RN, 2013. 
 

4.2 CASAS GRANDES  

Das quatro edificações características do complexo açucareiro (casa grande, 

capela, engenho e senzala), a casa grande foi a que apresentou o maior número de 

exemplares entre os engenhos inventariados pelo IPHAN/RN. Dos 62 engenhos 

levantados, 48 possuíam casa grande. Destas, 46 foram alvo de inventário completo e 3 

de inventário resumido, neste último caso, seja por estarem muito descaracterizadas, 

como as dos engenhos Mipibu e São Luís em São José de Mipibu, ou por se tratarem de 

construções relativamente recentes, como a casa grande do engenho Boa Vista em 

Pedro Velho, que segundo o Inventário, data de 1960. 

A: Casa grande 
B: Fábrica 
C: Residência 

1 

3 

A: Casa grande 
B: Casa do gerador 
C: Casa de purgar 
D: Fábrica 
E: Destilaria 

A: Casa grande 
B: Antiga capela 
C: Residência 

2 

4 

A: Casa grande 
B: Fábrica 
C: Casa de purgar 
D: Cocheira 
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Das 49 casas grandes identificadas, iremos analisar 41 (quadro 15). As três casas 

grandes alvo do inventário resumido foram desconsideradas pelos mesmos motivos que 

fizeram com que estas não fossem inventariadas na íntegra. Também ficaram de fora da 

nossa análise as duas casas identificadas no conjunto do antigo engenho Utinga em São 

Gonçalo do Amarante, pois não existem evidências no Inventário que as mesmas 

estejam associadas diretamente ao engenho, bem como a casa grande da propriedade 

Brasamundo também situada em São Gonçalo que, segundo os responsáveis pela 

mesma, trata-se de uma fazenda de gado e o próprio Inventário adverte que não foi 

confirmado se o mesmo chegou a se configurar em tempos remotos como um engenho. 

As casas grandes do engenho Curral das Juntas em Macaíba e da usina Ilha Bela em 

Ceará-Mirim, cujas datas estimadas de construção remetem aos anos de 1935/1938 e 

1950/1960, respectivamente, também não foram analisadas, pois foram construídas fora 

no recorte cronológico desta pesquisa.  

 

4.2.1 Dados gerais 

Apresentamos a seguir um quadro-síntese com algumas informações gerais dos 

imóveis que passamos a analisar. 

Quadro 16: Casas grandes dos antigos engenhos do litoral oriental do RN 

 
CASA GRANDE MUNICÍPIO DATA ESTIMADA PRESERVAÇÃO CONSERVAÇÃO 

1 Cruzeiro Canguaretama Início do séc XX Muito Alterado Bom 

2 Outeiro Canguaretama Início do séc XX Muito Alterado Bom 

3 Pituaçú Canguaretama 1928 
Pouco 

alterado* 
Bom 

4 Torre Canguaretama Final do séc XIX Muito alterado Bom 

5 Capela Ceará-Mirim 
Segunda metade do 

séc XIX 
Pouco alterado Em arruinamento 

6 Carnaubal Ceará-Mirim 1840 Pouco alterado Em arruinamento 

7 Cruzeiro Ceará-Mirim 1899 Íntegro Arruinado 

8 Dendê Ceará-Mirim Início do séc XX Pouco alterado Precário 

9 Engenho Guaporé Ceará-Mirim 1860 Pouco alterado Bom 

10 Guaramiranga Ceará-Mirim Final do séc XIX Íntegro Arruinado 

11 Igarapé Ceará-Mirim Início do séc XX Muito alterado Precário 

12 Imburanas Ceará-Mirim Séc XIX Pouco alterado Bom 
13 Laranjeiras Ceará-Mirim Meados do séc XIX Muito alterado Precário* 

14 Nascença Ceará-Mirim 
Segunda metade do 

séc XIX 
Pouco alterado Bom 

15 Oiteiro Ceará-Mirim 1889 Íntegro* 
Em 

arruinamento* 

16 Palmeira Ceará-Mirim Final do séc XIX Pouco alterado Bom 

(Continua) 
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Quadro 16: Casas grandes dos antigos engenhos do litoral oriental do RN (continuação) 
 CASA GRANDE MUNICÍPIO DATA ESTIMADA PRESERVAÇÃO CONSERVAÇÃO 

17 Santa Rita Ceará-Mirim 1888 Pouco alterado Precário 

18 São João Ceará-Mirim Meados do séc XIX Pouco alterado Precário 

19 São Leopoldo Ceará-Mirim Final do séc XIX Muito Alterado Bom 

20 Trigueiro Ceará-Mirim Meados do séc XIX Íntegro* Em arruinamento 

21 
Engenho/usina 
São Francisco  

Ceará-Mirim 1857 Pouco alterado Precário 

22 Benfica Goianinha Final do séc XIX Muito Alterado Bom 

23 Bom Jardim Goianinha 
Primeira metade do 

séc XIX 
Pouco alterado Bom 

24 Bosque Goianinha 
Segunda metade do 

séc XIX 
Pouco alterado Bom 

25 Ilha Grande Goianinha 
Segunda metade do 

séc XIX 
Pouco alterado Bom 

26 Mourisco Goianinha 1926/1928 Pouco alterado Bom 

27 Paquetá Goianinha 1920 Pouco alterado Bom 

28 Sumaré Goianinha 1920 Pouco alterado Precário 

29 Ferreiro Torto Macaíba 1847 
Pouco 

alterado* 
Bom 

30 Descanso Nísia Floresta Final do séc XIX Pouco alterado Em arruinamento 

31 Pavilhão do Sol Nísia Floresta Início do séc XX Pouco alterado Precário 

32 São Roque Nísia Floresta 
Segunda metade do 

século XIX 
Pouco alterado Bom 

33 
Olho D’água do 

Luca 
S. G. do 

Amarante 
1853 Pouco alterado Bom 

34 Canadá S. J. de Mipibu Início do séc XX Pouco alterado Bom 

35 Lagoa do Fumo S. J. de Mipibu Séc XIX Pouco alterado Bom 

36 Morgado S. J. de Mipibu Início do séc XX Pouco alterado Bom 

37 Olho D’água S. J. de Mipibu 1861 Muito Alterado Bom 

38 Ribeiro S. J. de Mipibu 
Segunda metade de 

séc XIX 
Muito Alterado Bom 

39 Santo Antônio S. J. de Mipibu Meados do séc XIX Pouco alterado Bom 

40 Guarita Tibau do Sul Início do séc XX Pouco alterado Bom 

41 Juncau Vila Flor Início do séc XX Muito Alterado Bom 
(Conclusão) 

Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir dos dados do IPHAN/RN (2013). 

* Classificações diferentes daquelas adotadas pelo Inventário. 

 

As 41 casas grandes identificadas estão distribuídas no litoral oriental do Rio 

Grande do Norte da seguinte forma: 17 estão localizadas em Ceará-Mirim, 7 em 

Goianinha, 6 em São José de Mipibu, 4 em Canguaretama, 3 em Nísia Floresta, 1 em 

São Gonçalo do Amarante, 1 em Macaíba, 1 em Vila Flor e 1 em Tibau do Sul
277

. 

Das 41 casas grandes analisadas, o IPHAN/RN (2013) estima que 28 foram 

construídas no século XIX e 13 no início do século XX.  Apesar de alguns engenhos 

datarem dos séculos XVII ou XVIII, como o Ferreiro Torto em Macaíba e o Olho 

                                                             
277 IPHAN/RN, 2013. 
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D’água em São José de Mipibu, segundo o Inventário (IPHAN/RN, 2013), a 

configuração atual de suas edificações residenciais remete ao século XIX. O que é algo 

previsível, já que o uso residencial da maior parte desse tipo de imóvel se manteve e, ao 

longo do tempo, os mesmos sofreram diversas intervenções, como veremos adiante
278

.  

Em relação ao estado de preservação
279

, segundo a nossa análise
280

, das 41 casas 

grandes identificadas, 4 encontram-se íntegras, 27 pouco alteradas e 10 muito alteradas. 

Das 10 que estão muito alteradas, destaca-se negativamente o conjunto de casas grandes 

de Canguaretama, onde das 4 edificações analisadas, 3 estão muito alteradas, bem como 

o conjunto de São José de Mipibu, onde 2 das 6 casas grande analisadas estão muito 

alteradas além das 2 descaracterizadas que não foram inventariadas devido ao seu 

estado de preservação. Por outro lado, o conjunto de casas grande de Goianinha nos 

chama a atenção pelo grande número de edificações bem preservadas: de 7, 6 

encontram-se pouco alteradas e apenas 1 muito alterada. As casas grandes dos engenhos 

Ferreiro Torto em Macaíba e Guaporé em Ceará-Mirim, dois dos exemplares mais bem 

preservados do conjunto inventariado, são tombadas em nível estadual pela Fundação 

José Augusto. 

Quanto ao estado de conservação, das 41 casas grandes identificadas, 26 estão 

em bom estado, 8 em estado precário, 5 em arruinamento e 2 em ruína
281

. Das 5 casas 

                                                             
278 Algumas casas possuem inscrições com datas que registram o ano de construção ou de realização de 

reformas nas mesmas, tais como as dos engenhos Olho D’água do Luca (1853) em São Gonçalo do 

Amarante, Olho D’água (1861) em São José de Mipibu e São João (1888) e Trigueiro (1910) em Ceará-

Mirim. 
279 Neste trabalho, o estado de preservação de uma edificação diz respeito ao grau de manutenção dos 

seus elementos arquitetônicos originais (ou característicos) independentemente do seu estado de 

conservação, ou de sua integridade física. Assim, mesmo em arruinamento ou em ruínas, um edifício 
pode ser considerado bem preservado se suas características arquitetônicas não foram alteradas, assim 

como uma edificação pode ser considerada bem conservada, mesmo que sua configuração arquitetônica 

tenha sido muito alterada ou até mesmo descaracterizada. 
280 Sobre o estado de preservação, temos algumas ressalvas em relação à classificação do Inventário do 

IPHAN/RN. Tanto a casa grande do engenho Pituaçú quanto a do Ferreiro Torto foram classificadas no 

Inventário como íntegras. Apesar de serem dois dos exemplares mais bem preservados do conjunto 

analisado, estes imóveis passaram por algumas pequenas intervenções, com o acréscimo de banheiros, o 

que, no nosso entender, as classificariam como pouco alteradas. Além disso, duas casas grandes em 

arruinamento foram classificadas como íntegras: as dos engenhos Cruzeiro e Guaramiranga. Segundo esse 

critério adotado pelo Inventário, essas edificações foram classificadas como íntegras, pois as alterações 

sofridas pelas mesmas decorrem única e exclusivamente do seu estado avançado de arruinamento. Nesse 
entendimento, também classificamos as casas grandes dos engenhos Oiteiro e Trigueiro como íntegras, já 

que as mesmas se encontram na mesma situação das dos engenhos Cruzeiro e Guaramiranga tanto em 

relação ao estado de preservação quanto ao de conservação. 
281 Ressalvamos que discordamos de duas classificações do Inventário. A da casa grande do engenho 

Oiteiro, classificada como em bom estado de conservação, mas visivelmente em arruinamento, e a do 

engenho Laranjeiras, que entendemos encontrar-se em estado precário e não em arruinamento, pois ainda 
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grandes   em arruinamento, as dos engenhos Carnaubal e Descanso ainda possuem a 

maior parte das esquadrias e da cobertura e as dos engenhos Capela, Oiteiro e Trigueiro 

já não apresentam mais esses elementos. Das 15 casas grandes em ruína, em 

arruinamento ou em estado precário de conservação, 12 estão localizadas em Ceará-

Mirim. Além disso, é importante lembrar que, dos 21 engenhos que não foram 

inventariados, 15 estão situados nesse município. O principal motivo para a exclusão 

dos mesmos do Inventário foi justamente o seu avançado estado de degradação, onde a 

maioria encontra-se arruinado ou em arruinamento (IPHAN/RN, 2013). Assim, 

podemos inferir que o conjunto de antigos engenhos mais expressivo do Rio Grande do 

Norte, o do vale do Ceará-Mirim, é também o mais degradado. 

Cruzando os dados do estado de preservação e de conservação das edificações, 

percebemos que, apesar de mais da metade das casas grandes estar em bom estado de 

conservação, destas, oito estão muito alteradas. Além disso, todas as quatro casas 

grandes consideradas íntegras (ou seja, bem preservadas) encontram-se em 

arruinamento ou em ruína, e das sete que apresentam estado precário, cinco estão pouco 

alteradas e apenas duas estão muito alteradas. O uso tem uma relação direta tanto com o 

estado de preservação quanto com o de conservação. Todas as casas grandes arruinadas 

ou em arruinamento e a maior parte das em estado precário encontram-se abandonadas e 

boa parte das casas em bom estado de conservação estão sendo utilizadas. Essa é uma 

aparente contradição bastante comum em edificações históricas: se por um lado o 

abandono/ausência de uso contribui para a preservação dos elementos arquitetônico 

originais desses imóveis, por outro ele resulta na degradação progressiva do seu estado 

de conservação. Já o uso do imóvel contribui para o seu estado de conservação mas, em 

muitos casos, resulta em intervenções e adaptações às novas demandas na vida 

contemporânea, como o acréscimo de banheiros, por exemplo, que muitas vezes 

implicam na alteração ou descaracterização da sua arquitetura.  

Optamos por não classificar as casas grandes quanto ao estilo arquitetônico, mas 

apenas identificar alguns elementos e/ou ornamentos que remetem ao repertório de 

determinados estilos. Em geral, quanto mais antiga é a casa grande potiguar, mais 

despojada é a sua arquitetura. A partir de meados do século XIX, quando a produção de 

açúcar norte-rio-grandense cresceu consideravelmente, passamos a observar um maior 

                                                                                                                                                                                   
possui a maior parte dos seus principais elementos arquitetônicos (alvenarias, coberta, esquadrias, pisos, 

entre outros). 
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cuidado estético com essas edificações, principalmente nas suas fachadas. Entretanto, as 

mudanças na planta baixa, na volumetria, nos materiais e nas técnicas construtivas 

dessas edificações se deram de forma lenta e gradativa, o que reforça a dificuldade de 

sua classificação estilística. 

Mesmo não tendo sido construídas nesse período, muitas casas grandes 

apresentam elementos que remetem à arquitetura produzida nos tempos do Brasil 

colônia, tais como os generosos panos de cobertura em telha cerâmica capa e canal (em 

duas ou quatro águas) arrematados com beiral simples ou cimalha e os vãos em verga 

reta ou arco abatido dispostos de forma sequenciada, conferindo ritmo à composição.  

Figura 35: Casas grandes com elementos da arquitetura colonial 

 

 

 

  

 

 

 

1 – Engenho Igarapé (Ceará-Mirim); 2 – Engenho Bosque (Goianinha); 3 – Engenho Ferreiro Torto 
(Macaíba); 4 – Engenho/usina São Francisco (Ceará-Mirim) 

  

(1) Autora: Fabiane Fonseca, 2013. Fonte: Acervo do IPHAN/RN. 

(2, 3 e 4) Autora: Luana Cruz, 2012/2015. Fonte: Acervo pessoal. 
 

Outras (principalmente aquelas construídas a partir de meados do século XIX) 

apresentam fachadas mais elaboradas – especialmente as esquadrias, platibandas e 

frontões –, cujos ornamentos com formas orgânicas e/ou geométricas remetem ao 

repertório dos estilos neoclássico, eclético e art decó. Entre essas edificações, também 

4 

2 1 

3 
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percebemos o emprego de algumas soluções arquitetônicas mais complexas nas 

coberturas e até mesmo nas plantas-baixas.  

 

Figura 36: Casas grandes com elementos dos estilos neoclássico, eclético e art decó 

 
 

 

 

  

1 – Engenho Guaporé (Ceará-Mirim); 2 – Engenho Carnaubal (Ceará-Mirim); 3 – Engenho Imburanas 
(Ceará-Mirim); 4 – Engenho Pituaçú (Canguaretama); 5 – Engenho Mourisco (Goianinha); 6 – Engenho 

Paquetá (Goianinha) 

 

(1, 2, 3, 4 e 5) Autora: Luana Cruz, 2012/2015. Fonte: Acervo pessoal. 

(6) Autora: Fabiane Fonseca, 2013. Fonte: Acervo do IPHAN/RN. 

 

 

4.2.2 Gabarito e planta-baixa  

Analisando o gabarito, observamos que predominam as edificações térreas. Das 

41 casas grandes analisadas, 35 tem um único pavimento e 6 tem dois pavimentos: 

4 

6 

2 

3 

1 2 

5 
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Pituaçú em Canguaretama, Cruzeiro, Guaporé, Imburanas e São Francisco em Ceará-

Mirim e Ferreiro Torto em Macaíba. A casa grande do engenho Cruzeiro apresenta um 

pavimento semienterrado e as dos engenhos Guaporé e Imburanas (figura 36) possuem 

uma espécie de ático
282

.  

Mesmo térreas, muitas dessas casas grandes se destacam  na paisagem. Como já 

foi dito anteriormente, no caso de engenhos construídos em terrenos inclinados, 

algumas casas grandes estão implantadas em uma espécie de platô elevado formado pela 

topografia natural do terreno, como é o caso da casa grande dos engenhos Pituaçú em 

Canguaretama e Mourisco em Goianinha (figura 36). Na maioria dos casos, o desnível 

do terreno foi compensado com baldrames elevados, tanto naquelas em aclive, como 

Palmeira em Ceará-Mirim e Descanso em Nísia Floresta, quanto em declive, tais como 

Torre em Canguaretama e São Roque em São José de Mipibu. O baldrame da casa 

grande do engenho Descanso se destaca pela sua altura e porte, possuindo até mesmo 

uma espécie de contrafortes, que estabilizam essa estrutura. O baldrame elevado é uma 

solução bastante comum entre as casas grandes analisadas, mesmo aquelas implantadas 

em terreno plano, o que contribui não só para o nivelamento do piso, mas também para 

destacar essas construções na paisagem, as diferenciando das demais existentes no 

engenho. A casa grande do engenho Cruzeiro em Ceará-Mirim também está implantada 

em terreno inclinado, mas é a única que foi construída a meia-encosta, se diferenciando 

das demais.  

Figura 37: Implantação das casas grandes 

 

 
 

1 – Casa grande do engenho Descanso (Nísia Floresta), com destaque para o baldrame elevado e os 

contrafortes; 2 – Casa grande do engenho Cruzeiro (Ceará-Mirim), implantada a meia encosta  

 

 Autora: Luana Cruz, 2012/2015. Fonte: Acervo pessoal. 
 

                                                             
282 O ático se assemelha ao sótão – ambiente que aproveita a área existente sob o telhado –, mas, se 

diferencia deste por ter paredes levantadas nas suas extremidades. 

1  2 
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Em relação ao formato da planta-baixa, atualmente predominam as retangulares, 

sendo identificados pelo menos três variações: a) plantas-baixas retangulares com maior 

dimensão no sentido longitudinal; b) plantas-baixas retangulares com maior dimensão 

no sentido transversal; e c) planta-baixas retangulares com dimensões dos eixos 

longitudinal e transversal
283

 muito próximas, ou seja, quase quadrangulares (quadro 17). 

Entretanto, muitas edificações sofreram alterações na sua planta, como o acréscimo de 

varandas, banheiros e outros ambientes. Nesse sentido, o número de casas grandes com 

plantas-baixas retangulares poderia ser ainda maior. Das oito edificações com planta 

irregular, acreditamos que cinco tinham originalmente planta-baixa de formato 

retangular: Carnaubal, Igarapé e São Leopoldo em Ceará-Mirim e Benfica e Bom 

Jardim em Goianinha. Entre as oito residências que atualmente possuem planta em 

formato de “L” ou “L” invertido, estimamos que apenas as plantas baixas das casas 

grandes dos engenhos Capela em Ceará-Mirim e Descanso em Nísia Floresta 

apresentam seus formato original. Acreditamos que as demais teriam planta-baixa 

originalmente retangular.  

 

Quadro 17: Formato das plantas-baixas das casas grandes 

FORMATO ENGENHO 

R
ET

A
N

G
U

LA
R

 

LONGITUDINAL 
Cruzeiro (Canguaretama), Torre, Cruzeiro (Ceará-Mirim), Palmeira, 
Trigueiro, Bosque, São Roque, Lagoa do Fumo e Guarita 

TRANSVERSAL 
Pituaçú, Outeiro, Oiteiro, Santa Rita, Mourisco, Sumaré, Morgado, Canadá, 
Nascença 

QUADRANGULAR 
Guaporé, Imburanas, São Francisco, São João, Ferreiro Torto e Pavilhão do 
Sol 

“L” / “L” INVERTIO 
Ilha Grande, Olho D’água do Luca, Descanso, Olho D’água, Ribeiro, 
Laranjeiras, Santo Antônio e Capela 

IRREGULAR 
Carnaubal, Dendê, Igarapé, São Leopoldo, Benfica, Paquetá, Bom Jardim e 
Juncau 

Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir das plantas-baixas das casas grandes levantadas pelo 

IPHAN/RN (2013). 

 

 

 

                                                             
283

 A rigor, o plano longitudinal é aquele que se desenvolve no sentido da maior dimensão de um objeto e 

o transversal no sentido perpendicular ao longitudinal. Assim, toda edificação tem sua planta baixa com a 

maior dimensão desenvolvida no sentido longitudinal. Entretanto, para efeitos didáticos, associamos os 

sentidos longitudinal e transversal das plantas baixas analisadas a uma referência fixa, facilitando assim a 

análise do seu formato. Dessa forma, nesse estudo, associamos o sentido longitudinal ao eixo horizontal 

do plano cartesiano e o sentido transversal ao seu eixo vertical. 
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Figura 38: Planta-baixa das casas grandes dos engenhos 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Planta retangular do pavimento térreo da casa grande do engenho Pituaçú (Canguaretama); 2 – Planta 

quase quadrangular do pavimento térreo da casa grande do engenho Imburanas (Ceará-Mirim); 3 – Planta 

em “L” invertido da casa grande do engenho Descanso (Nísia Floresta); 4 – Planta irregular da casa 

grande do engenho Paquetá (Goianinha) 

 

Fonte: Acervo do IPHAN/RN. 

 

* Nome dos ambientes diferentes daqueles apontados no Inventário. 

Obs.: Os ambientes apontados correspondem aos usos atuais, exceto o da casa grande do engenho 
Descanso, que se encontra abandonada e cujos usos dos ambientes foram estimados. Aqueles indicados 

como inexistentes também foram estimados pela equipe de pesquisa do Inventário do IPHAN/RN com 

base nas observações in loco. 

LEGENDA 
1. Alpendre 
2. Sala de estar 
3. Alpendre 
4. Quarto 
5. Sala de estar 
6. Quarto 
7. Quarto 
8. Sala de jantar 
9. BWC (inexistente) 
10. Cozinha 
(inexistente)  
11. Cozinha 
12. Despensa 
13. Alpendre 
(inexistente) 
 

1 

LEGENDA: 
1. Alpendre 
2. Sala de estar  
3. Hall 
4. Sala de estar  

5. BWC (inexistente) 
6. Cozinha 
7. Sala de jantar 

8. BWC (inexistente) 

9. Quarto 
10. Alpendre 

11. Alpendre 

2 

LEGENDA 
1. Hall 
2. Sem uso 
3. Quarto 
4. Sala de estar 
5. Alpendre (inexistente) 
6. Quarto 
7. Hall  
8. Quarto 
9. BWC  
10. Cozinha  
11. Banheiro  
12. Quarto  
13. Serviço (inexistente) 
14. Garagem (inexistente)  

15. Despensa (inexistente) 

4 

 
9. Sala de estar 
10. Alcova 
11. Alcova 
12. Hall 
13. Alcova 
14. Alcova 
15. Alcova 
16. Sala de jantar* 
 

 
17. Despensa* 
18. Cozinha 
19. Alcova 
20. Hall 
21. Alpendre 
22. Depósito 
23. Capela* 
 

LEGENDA: 
1. Alpendre 
2. Quarto 
3. Quarto 
4. Quarto 
5. Hall 
6. Quarto 
7. Quarto 
8. Quarto 
 

3 
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O programa de necessidades básico das casas grandes dos antigos engenhos 

inventariados se constitui de sala de estar, quartos/alcovas, sala de jantar/copa e 

cozinha. Outro ambiente bastante comum é o alpendre, encontrado em 36 das 41 casas 

grandes. Apenas as casas grandes dos engenhos Guaramiranga, Trigueiro
284

 e São 

Francisco em Ceará-Mirim, Ferreiro Torto em Macaíba e Morgado em São José de 

Mipibu não apresentam varanda. Esse número poderia ser um pouco maior, pois, 

segundo o Inventário, alguns dos alpendres existentes são frutos de intervenções 

posteriores, tais como o da casa grande do engenho Cruzeiro em Canguaretama e 

possivelmente os dos engenhos Torre também em Canguaretama e Canadá em São José 

de Mipibu. Os alpendres estão dispostos em diversas configurações, podendo estar 

localizados na parte frontal da edificação, na porção posterior, em uma ou duas das 

laterais, contornando três lados ou ainda delimitando os quatro lados das casas grandes. 

Foram identificados banheiros em praticamente todas as casas grandes, exceto as 

dos engenhos Carnaubal, Cruzeiro e Dendê em Ceará-Mirim. Acreditamos que boa 

parte é fruto de intervenções posteriores, pois no período histórico em que essas 

edificações foram construídas era comum a existência de banheiros fora da casa grande, 

como ainda pode ser observado no engenho Guaporé em Ceará-Mirim, o único que 

ainda possui casa de banho separada da casa grande (figura 39). Outros ambientes 

também foram identificados nas casas grandes, tais como escritório no engenho 

Guaporé, armazéns, depósitos e despensa nos engenhos Cruzeiro em Ceará-Mirim e 

Outeiro e Pituaçú em Canguaretama, armazém no da Lagoa do Fumo em São José de 

Mipibu, sótão e porão na casa grande do engenho Morgado também em São José de 

Mipibu e escada nos engenhos Guaporé, Imburanas e São Francisco em Ceará-Mirim e 

no Ferreiro Torto em Macaíba, bem como escada de acesso ao sótão no engenho 

Morgado. Além desses, foram identificadas capelas nos programas das casas grandes 

dos engenhos Bosque em Goianinha e Descanso (figura 39) em Nísia Floresta
285

. 

 

                                                             
284 É importante frisar que a casa grande do engenho Guaramiranga está em ruínas e a do Trigueiro em 
arruinamento, o que dificulta a identificação dos seus ambientes. 
285 Apenas a capela da casa grande do engenho Bosque foi identificada no Inventário do IPHAN/RN. A 

capela da casa grande do engenho Descanso encontra-se atualmente arruinada. Entretanto, relatos orais 

apontavam para a existência de uma capela na casa grande deste engenho, o que pôde ser confirmado 

através de uma visita in loco realizada pela autora em 2012, onde foi possível observar os vestígios da 

escadaria e da fachada frontal da capela, adornada de forma a diferenciá-la do resto da edificação.  
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Figura 39: Ambientes e anexos das casas grandes 

  

 

1 – Ruínas da antiga capela outrora existente na casa grande do engenho Descanso (Nísia Floresta); 2 – Casa 

de banho do engenho Guaporé (Ceará-Mirim)   

 
Autora: Luana Cruz, 2012. Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

4.2.3 Cobertura 

As coberturas das casas grandes dos antigos engenhos apresentam diversas 

configurações. Analisando o conjunto inventariado, conseguimos identificar algumas 

tipologias predominantes em relação ao número de águas e ao seu desenho
286

: a) com 

duas águas; b) com duas águas no volume principal e mais a(s) água(s) do(s) 

alpendre(s); c) com quatro águas e mais as águas dos alpendres e/ou anexos; e d) 

aquelas com várias águas e configuração mais complexa. Acreditamos que ao longo do 

tempo, não só as plantas-baixas, mas também as coberturas das casas grandes sofreram 

alterações. Nesse sentido, estimamos que a maior parte das casas grandes com 

coberturas em quatro águas não possuíam outras sobre alpendres e/ou anexos, já que 

estes aparentam terem sido construídos em intervenções posteriores, exceto a do 

engenho Bom Jardim em Goianinha, cuja configuração de volume principal em quatro 

águas com três águas sobre as varandas que contornam a casa grande (formando um 

“U”) aparenta ser original. O mesmo ocorre com algumas casas grandes com coberturas 

formadas com duas águas no volume principal e outras sobres os alpendres e/ou anexos, 

muitos destes, também resultado de reformas e/ou ampliações. 

 

                                                             
286 As coberturas dos anexos das casas grandes gerados por intervenções posteriores foram 

desconsideradas da análise. 

1 2 
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Quadro 18: Coberturas das casas grandes 

Nº DE ÁGUAS ENGENHO 

DUAS ÁGUAS 
Cumeeira paralela à fachada frontal: Guaporé, São João e Guarita; 

Cumeeira perpendicular à fachada frontal: Nascença, Santa Rita, 
Morgado e Pavilhão do Sol; 

D
U

A
S 

+ 
Á

G
U

A
S 

D
O

S 
A

LP
EN

D
R

ES
 DUAS + 1 OU 2 

ÁGUAS DOS 
ALPENDRES 

Cumeeira paralela à fachada frontal: Dendê, Laranjeiras e São Leopoldo; 

Cumeeira perpendicular à fachada frontal: Sumaré; 

DUAS + 3 OU 4 
ÁGUAS DOS 
ALPENDRES 

Cumeeira paralela à fachada frontal: Cruzeiro (Ceará-Mirim), Palmeira, 
Torre, Igarapé, Benfica, Cruzeiro (Canguaretama), Palmeira; 

Cumeeira perpendicular à fachada frontal: Mourisco, Canadá, Santo 
Antônio e Juncau; 

QUATRO + ÁGUAS DOS 
ALPENDRES/ANEXOS 

Bosque, Olho D’água do Luca, Bom Jardim, Ilha Grande, Olho D’água, 
Ribeiro, São Francisco; 

VÁRIAS ÁGUAS Ferreiro Torto, Pituaçú, Imburanas e Paquetá; 
Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir das plantas de cobertura das casas grandes levantadas pelo 

IPHAN/RN (2013). 

 

 

Além destas, algumas casas grandes apresentam distintas configurações de 

cobertura. As coberturas das casas grandes dos engenhos Carnaubal em Ceará-Mirim, 

São Roque e Descanso em Nísia Floresta apresentam várias águas e cumeeiras paralela 

e perpendicular à fachada frontal, sendo que as de Carnaubal e Descanso estão 

parcialmente arruinadas. Outeiro em Pedro velho é a única edificação que apresenta 3 

águas no volume principal, com cumeeira perpendicular à fachada frontal e duas águas 

nos alpendres laterais. A cobertura da casa grande do engenho Lagoa do Fumo em São 

José de Mipibu também possui uma configuração distinta, pois apresenta quatro águas 

dispostas de forma diferente das demais (uma possível indicação de que houve 

intervenção na sua coberta). As casas grandes dos engenhos Capela, Cruzeiro, Oiteiro e 

Trigueiro em Ceará-Mirim já não possuem mais a coberta. 

 

4.2.4 Vãos e esquadrias 

Quanto às aberturas, todas as casas grandes apresentam vãos em verga reta, seja 

na parte externa ou interna. Além deste formato, também encontramos vãos em arco 

abatido e arco pleno e, em menor número, em arco ogival e meio arco. O formato das 

aberturas ajuda a definir (ou sugerir) alguns estilos arquitetônicos. O arco abatido, por 

exemplo, é característico do estilo colonial e pode ser identificado nas tradicionais casas 

grandes dos engenhos Ferreiro Torto em Macaíba e no São Francisco em Ceará-mirim, 
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bem como nas casas de vivenda dos engenhos Lagoa do Fumo em São José de Mipibu e 

Olho D’água do Luca em São Gonçalo do Amarante. Todas as edificações que 

apresentaram esse tipo de abertura se enquadram nesse estilo, exceto Morgado e Olho 

D’água em São José de Mipibu, que apresentam elementos não só do estilo colonial, 

mas também do eclético. O arco pleno, por sua vez, foi identificado em edificações com 

características que remetem ao estilo neoclássico, tais como as dos engenhos Guaporé e 

Carnaubal, ambas em Ceará-Mirim. O arco ogival e o meio arco foram observados em 

edificações de estilo eclético, tais como as casas grandes dos engenhos Trigueiro em 

Ceará-Mirim e Paquetá em Goianinha, cujo repertório permite uma grande diversidade 

formal. Nas casas grandes dos engenhos Cruzeiro em Ceará-Mirim, Bosque em 

Goianinha e São Roque em Nísia Floresta foram identificados óculos circulares, seja na 

parte externa ou na interna dessas edificações.  

 Os vãos são fechados com uma grande diversidade de esquadrias. Todas as 

portas e janelas são de abrir. As janelas externas da casa grande do engenho Ferreiro 

Torto são as únicas que possuem duas folhas internas de abrir e uma guilhotina externa. 

Algumas portas e janelas também apresentam postigo tais como os existentes nas casas 

grandes dos engenhos Outeiro em Canguaretama, Guaporé, Igarapé, Imburanas e São 

Leopoldo em Ceará-Mirim e Benfica e Sumaré em Goianinha. Outro tipo de esquadria 

bastante comum são as portas de abrir com divisão horizontal, localizadas 

principalmente na parte dos fundos das edificações de casas grandes como as dos 

engenhos Torre em Canguaretama, Igarapé, Laranjeiras, Nascença, São João e São 

Francisco em Ceará-Mirim, Bom Jardim, Ilha Grande, Mourisco e Sumaré em 

Goianinha, Lagoa do Fumo, Olho D’água e Ribeiro em São José de Mipibu e Guarita 

em Tibau do Sul. As folhas das portas e janelas mais comuns são aquelas em fichas de 

madeira. Também são observadas esquadrias em venezianas de madeira, caixilho de 

madeira e vidro e almofadas de madeira, esta última identificada apenas nas casas 

grandes dos engenhos Ferreiro Torto em Macaíba e Ilha Grande em Goianinha. Outro 

elemento bastante comum entre as esquadrias das casas grandes analisadas são as 

bandeiras, que pode ser em veneziana de madeira, caixilho de madeira e vidro ou em 

madeira trabalhada. Os engenhos Ferreiro Torto em Macaíba, São Francisco e Guaporé 

em Ceará-Mirim são os únicos que apresentam balcões com guarda-corpo em ferro 

trabalhado. As casas grandes dos engenhos Capela, Guaramiranga, Oiteiro e Trigueiro 

em Ceará-Mirim não possuem mais esquadrias. 
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 Todas as esquadrias das casas grandes possuem cercadura em argamassa, exceto 

as dos engenhos Outeiro em Canguaretama, Dendê, Santa Rita e São Leopoldo em 

Ceará-mirim, Paquetá em Goianinha, Descanso em Nísia Floresta, Morgado em São 

José de Mipibu e Juncau em Vila Flor, que não apresentam tal elemento. As casas 

grandes do final do século XIX e do início do século XX possuem cercaduras bastante 

ornamentadas e diferenciadas. A casa grande do engenho Bosque é a única que 

apresenta uma barra de azulejo na parte superior juntamente com a cercadura em 

argamassa emoldurando suas esquadrias externas.  

Figura 40: Vãos e esquadrias das casas grandes 

 

  

 

  

1 – Engenho Lagoa do Fumo (São José de Mipibu); 2 – Engenho Bosque (Goianinha); 3 – Engenho 

Trigueiro (Ceará-Mirim); 4 – Engenho Guaporé (Ceará-Mirim) 
 

Autora: Luana Cruz, 2012. Fonte: Acervo pessoal. 
 

 

4.2.5 Materiais e técnicas construtivas 

Sobre os materiais e técnicas construtivas, segundo os dados levantados pelo 

Inventário do IPHAN/RN, todas as casas grandes analisadas possuem as alvenarias 

2 1 

3 4 
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autoportantes de tijolos cerâmicos maciços
287

. Sendo o alpendre ou varanda um 

ambiente bastante comum entre elas, muitas casas grandes também apresentam pilares 

em tijolos cerâmicos maciços ou em madeira. Os pilares de tijolos maciços possuem 

seção quadrada (alguns mais esbeltos e outros mais robustos), circular (com ou sem 

base quadrada) e até mesmo octogonal, como pode ser observado na casa grande do 

engenho Nascença em Ceará-Mirim. Em alguns pilares de seção circular foram 

observados o emprego de tijolos maciços cerâmicos de formato circular como, por 

exemplo, na casa grande do engenho Descanso em Nísia Floresta. Alguns pilares 

possuem ornamentos na parte superior configurando uma espécie de capitel, como 

podemos observar nas casas grandes dos engenhos Laranjeiras, Palmeiras e São 

Leopoldo em Ceará-Mirim, por exemplo. Em outros casos, uma mureta ou parede baixa 

arremata a base dos pilares, delimitando a área da varanda, como nos engenhos Torre 

em Canguaretama, Laranjeiras e Palmeira em Ceará-Mirim. Entre os pilares de madeira, 

identificamos casas grandes com pilares formados por toras de madeira rústica, como os 

do engenho Guarita em Tibau do Sul, e por madeira serrada e chanfrada, formando uma 

seção octogonal, como nas casas grandes dos engenhos Pituaçú em Canguaretama, Ilha 

Grande, Mourisco e Sumaré em Goianinha, São Roque em Nísia Floreta e Lagoa do 

Fumo em São José de Mipibu. 

 As coberturas das casas grandes são de engradamento de madeira e manto de 

vedação de telha cerâmica do tipo capa e canal. Algumas apresentam engradamento 

com madeira serrada e roliça ou todo em madeira roliça, tais como as casas grandes dos 

engenhos Carnaubal, Laranjeiras, Palmeira e São João em Ceará-Mirim, Benfica, Bom 

Jardim, Bosque e Mourisco em Goianinha, Descanso e Pavilhão do Sol em Nísia 

Floresta, Ribeiro em São José de Mipibu e Juncau em Tibau do Sul, com destaque para 

o madeiramento da casa grande do engenho São João, o único onde identificamos peças 

em tronco de carnaúba. Em muitos casos, as alvenarias internas não tocam a coberta, 

que fica apoiada sobre pontaletes, criando um espaço de ventilação entre os ambientes 

internos. Alguns desses pontaletes, como os encontrados na casa grande do engenho 

Lagoa do Fumo, são trabalhados, possuindo uma base quadrada e o corpo com chanfros 

nos vértices, formando uma seção octogonal, mesma configuração identificada nos 

pilares do seu alpendre.  

                                                             
287 Segundo o Inventário do IPHAN/RN, a casa grande do engenho Juncau em Vila Flor possui algumas 

paredes de pau a pique. Entretanto, não identificamos vestígios desse elemento nas imagens registradas.  
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Figura 41: Materiais e técnicas construtivas empregadas nas casas grandes 

 

 
  

1 – Tijolos maciços retangulares e circulares do engenho Descanso (Nísia Floresta); 2 – Pilares de alvenaria 

da varanda do engenho Nascença (Ceará-Mirim); 3 – Madeiras roliças e serradas do engradamento da 

cobertura do engenho Bom Jardim (Goianinha); 4 – Detalhe do apoio da cobertura sobre as alvenarias do 

engenho Lagoa do Fumo (São José de Mipibu) 

 

Autora: Luana Cruz, 2012/2015. Fonte: Acervo pessoal. 

 
 

As coberturas das casas grandes podem ser arrematadas com beirais simples – 

como as dos engenhos Carnaubal, Dendê, Igarapé, Laranjeiras, Palmeira, Santa Rita, 

São João e São Leopoldo em Ceará-Mirim, Bom Jardim em Goianinha, Lagoa do Fumo 

em São José de Mipibu, Guarita em Tibau do Sul e Juncau em Vila Flor. Outras 

apresentam beiral simples e platibanda – tais como Cruzeiro Outeiro, Pituaçú e Torre 

em Canguaretama, Nascença em Ceará-Mirim, Benfica, Ilha Grande e Mourisco em 

Goianinha, Olho D’água, Ribeiro e Santo Antônio em São José de Mipibu – ou beiral 

simples e frontão –  como Descanso e Pavilhão do Sol em Nísia Floresta, Canadá e 

Morgado em São José de Mipibu. Também é possível observar uma combinação de 

beiral simples, platibanda e frontão, como nos engenhos Imburanas e Guaporé em 

Ceará-Mirim e São Roque em Nísia Floresta. As casas grandes dos engenhos São 

Francisco em Ceará-Mirim, Bosque em Goianinha, Ferreiro Torto em Macaíba, Olho 

D’água do Luca em São Gonçalo do Amarante e Morgado em São José de Mipibu 

4 3 

1 2 
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possuem beiral simples e/ou beiral arrematado por cornija, com destaque para a coberta 

de Ferreiro Torto que possui beira seveira. A coberta da casa grande do engenho 

Paquetá em Goianinha se destaca das demais por ser a única que possui uma cúpula.  

Sobre os acabamentos, observamos as alvenarias externas e internas revestidas 

com argamassa e camada pictórica. Em muitas casas grandes pudemos perceber 

intervenções posteriores que resultaram na aplicação de cerâmica esmaltada nas 

alvenarias de áreas molhadas, como banheiros e cozinhas. Quanto ao piso, o tipo mais 

comum é a lajota cerâmica do tipo tijoleira, presente em 27 das 41 casas grandes 

analisadas, podendo ser em formato quadrangular, mais comum entre os engenhos de 

Ceará-Mirim tais como Nascença, Palmeira, Santa Rita e São João, retangular, 

comumente identificada entre os engenhos do litoral sul, tais como Pituaçú e Torre em 

Canguaretama, Mourisco em Goianinha e Descanso em Nísia Floresta, e até mesmo em 

formato hexagonal, como Morgado em São José de Mipibu e Ferreiro Torto em 

Macaíba, e octogonal, como o piso da capela da casa grande do engenho Bosque em 

Goianinha, que diferencia esse ambiente dos demais. Outro tipo de piso encontrado nas 

casas grande dos antigos engenhos é o ladrilho hidráulico, empregado em edificações do 

início do século XX ou fruto de intervenções posteriores – identificado nas casas de 

vivenda dos engenhos Outeiro em Canguaretama, Igarapé, Imburanas, Laranjeiras, São 

João, São Leopoldo e São Francisco em Ceará-Mirim, Bom Jardim, Bosque, Ilha 

Grande, Paquetá e Sumaré em Goianinha, Descanso em Nísia Floresta, Canadá, Olho 

D’água (ladrilho hidráulico e de cimento) e Santo Antônio em São José de Mipibu e 

Juncau em Vila Flor. 

Nas casas grandes com dois pavimentos – Pituaçú em Canguaretama, Cruzeiro, 

Guaporé, Imburanas e São Francisco em Ceará-Mirim e Ferreiro Torto em Macaíba – 

foram observados assoalhos de tabuado de madeira, exceto na casa grande do engenho 

Cruzeiro, que se encontra desprovida de piso e com solo exposto e a casa grande do 

engenho Imburanas, cujo segundo pavimento apresenta piso em laje revestida com 

cimento grosso, provavelmente fruto de uma intervenção posterior. Entre elas, a casa 

grande do engenho São Francisco se destaca por ser a única onde todo o piso do 

segundo pavimento é de assoalho de madeira, exceto do trecho do banheiro.  
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Figura 42: Pisos e forros das casas grandes 

  

 

  

1 – Piso de lajota cerâmica e ladrilho hidráulico do engenho Bosque (Goianinha); 2 – Piso de lajota cerâmica 

retangular do engenho Bom Jardim (Goianinha); 3 – Assoalho de madeira do engenho São Francisco (Ceará-

Mirim); 4 – Forro de madeira do tipo saia e camisa da capela da casa grande do engenho Bosque 

(Goianinha) 

Autora: Luana Cruz, 2012. Fonte: Acervo pessoal. 

 

Assim como nas alvenarias, em muitas casas grandes, os pisos originais foram 

substituídos por cerâmica esmaltada, principalmente nas áreas molhadas como 

banheiros e cozinhas. Outro tipo de piso bastante comum é o de cimentado liso ou 

grosso. Tendo em vista que no Rio Grande do Norte o cimento passou a ser mais 

largamente utilizado a partir do século XX, acreditamos que a maior parte deste tipo de 

piso também é fruto de intervenções posteriores. Outros revestimentos de piso frutos de 

intervenções posteriores é o taco de madeira, identificado nas casas grandes dos 

engenhos Paquetá em Goianinha, Canadá e Santo Antônio em São José de Mipibu, e a 

lajota de pedra, existente no engenho Olho D’água do Luca em São Gonçalo do 

Amarante. 

 A maioria das casas não possui forro, ficando a cobertura aparente. Em algumas 

casas grandes foram identificados ambientes com forros em tabuado de madeira – tais 

como as dos engenhos Cruzeiro e Pituaçú em Canguaretama, Guaporé, Igarapé e São 

2 1 

3 4 
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Francisco em Ceará-Mirim, Bosque em Goianinha, Ferreiro Torto em Macaíba, 

Descanso em Nísia Floresta e Morgado em São José de Mipibu –, sendo os dos 

engenhos Guaporé, Igarapé, Bosque, Ferreiro Torto e São Francisco do tipo saia e 

camisa, em que as tábuas são fixadas sobrepondo-se alternadamente, ficando uma 

ressaltada e outra rebaixada. Forros de réguas de madeira (lambri) também foram 

identificados em ambientes dos engenhos Cruzeiro, Pituaçú e Outeiro em 

Canguaretama, São Francisco em Ceará-Mirim, Ilha Grande em Goianinha e Santo 

Antônio em São José de Mipibu. Lage de teto revestida com argamassa e camada 

pictórica, forro de gesso e de PVC também foram observados nas casas grande dos 

engenhos Outeiro em Canguaretama, Palmeira, Santa Rita, São João e São Leopoldo em 

Ceará-Mirim, Benfica, Bom Jardim, Ilha Grande e Paquetá em Goianinha e Olho 

D’água em São José de Mipibu, caracterizando intervenções posteriores. 

 

4.2.6 Mobiliário 

 Merecem destaque pela quantidade, originalidade e antiguidade do seu 

mobiliário, tais como mesas, cadeiras, armários, estantes, cristaleiras, camas, lustres, 

entre outros, as casas grandes dos engenhos Cruzeiro e Pituaçú em Canguaretama, 

Imburanas, Nascença e São Leopoldo em Ceará-Mirim, Bom Jardim, Bosque e Ilha 

Grande em Goianinha, Lagoa do Fumo, Olho D’água e Santo Antônio em São José de 

Mipibu e Olho D’água do Luca em São Gonçalo do Amarante. Além do mobiliário, 

podemos destacar os quadros do Barão e da Baronesa de Ceará-Mirim existentes no 

engenho Nascença – retratados pelo pintor João Brindseil em 1866
288

 – e os oratórios 

das casas grandes dos engenhos Ilha Grande e Olho D’água do Luca, além do retábulo e 

do balcão da capela da casa grande do engenho Bosque. Por abrigar um museu, a casa 

grande do engenho Ferreiro Torto possui objetos de interesse cultural associados às 

diversas edificações do complexo açucareiro, tais como carro de bois, tachos, moendas, 

imagens sacras, etc. A única casa grande onde foi identificado um fogão à lenha foi a do 

engenho Laranjeiras em Ceará-Mirim. Entretanto, acreditamos que originalmente todas 

(ou quase todas) as casas grandes apresentavam fogão à lenha nas suas cozinhas, pois o 

fogão a gás é algo relativamente recente em relação ao período em que essas edificações 

foram construídas.  

                                                             
288 MEDEIROS FILHO, 2005. 
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Figura 43: Mobiliário das casas grandes 

  

 

 

 

1 e 2 – Móveis do quarto e da sala de jantar do engenho Bom Jardim (Goianinha); 3 – Balcão da capela da 

casa grande do engenho Bosque (Goianinha); 4 – Quadros do Barão e da Baronesa de Ceará-Mirim no 
engenho Nascença (Ceará-Mirim) 

 

Autora: Luana Cruz, 2012/2015. Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

4.3 CAPELAS 

 Das edificações mais características do complexo açucareiro – casa grande, 

capela, fábrica e senzala –, com exceção da senzala que não foi identificada em nenhum 

dos engenhos analisados, a capela foi a que apresentou o menor número de exemplares 

entre os engenhos identificados pelo Inventário do IPHAN/RN. Dos 62 engenhos 

inventariados, apenas 13 possuem capelas
289

.  

É importante ressalvar que, segundo o Inventário, a capela do engenho Ilha 

Grande de Goianinha é uma construção contemporânea que data de 2002. A edificação 

identificada como a antiga capela do engenho Imburanas não foi inventariada, pois está 

bastante descaracterizada. Além disso, apesar da proximidade física com o engenho 

                                                             
289 Além dessas, dos 21 engenhos identificados na segunda varredura, mas que ainda não foram 

inventariados, 5 apresentam capela: Conceição e Tabuá em Maxaranguape, Duas Passagens, N. S. de 

Lourdes e Pitombeiras I em Taipú e Sacco em Touros (IPHAN/RN, 2013).   

3 
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Guarita de Tibau do Sul, não foi identificada uma relação direta entre a capela de Nossa 

Senhora das Dores e esse engenho. Quanto à capela de Nossa Senhora do Perpétuo 

Socorro em São Gonçalo, apesar desmembrada do complexo açucareiro original, foi 

construída no mesmo local da antiga capela do tradicional engenho Utinga. Dessa 

forma, as capelas dos engenhos Ilha Grande em Goianinha e Imburanas em Ceará-

Mirim e a capela de N. S. das Dores do distrito de Piau em Tibau do Sul foram 

desconsideradas de nossa análise, mas a capela de N. S. do Perpétuo Socorro em São 

Gonçalo foi mantida pela relação histórica que tem com um dos mais antigos engenhos 

do Rio Grande do Norte. Assim, 9 das 12 capelas inventariadas serão analisadas.  

 

4.3.1 Dados gerais 

Das 9 capelas analisadas, 4 estão localizadas em São José de Mipibu
290

, 2 em 

Ceará-Mirim, 1 em Canguaretama, 1 em Pedro Velho e 1 em São Gonçalo do 

Amarante. Se considerarmos que durante a maior parte do período histórico estudado 

Pedro Velho ainda não havia se constituído como município e que no período da 

instalação do engenho Tamatanduba o mesmo estava associado ao município de Vila 

Flor, cuja sede foi transferida para Canguaretama em meados do século XIX (capítulo 

3), podemos afirmar que São José de Mipibu, Ceará-Mirim e Canguaretama se destacam 

como os municípios que apresentaram o maior número de capelas entre aquelas 

inventariadas pelo IPHAN/RN. Entretanto, se levarmos em conta a proporção entre o 

número de engenhos e de capelas identificados em cada município, São José de Mipibu 

e Canguaretama se destacam em relação à Ceará-Mirim, já que em São José foram 

observados 11 engenhos e 4 capelas, em Canguaretama 7 engenhos (6 localizados em 

Canguaretama e 1 em Pedro Velho) e 2 capelas (1 situada em Canguaretama e 1 em 

Pedro Velho) e em Ceará-Mirim 22 engenhos e apenas 2 capelas.  

 

 

                                                             
290

 Das 4 capelas identificadas em São José de Mipibu, 2 pertencem ao engenho Ribeiro: a capela de São 

João, primeiro templo religioso do engenho, localizada na parte baixa do terreno e que encontra-se 

abandonada e em arruinamento, e a capela de Santana e São Joaquim, segunda capela construída no 

complexo do engenho Ribeiro, localizada na parte alta do terreno próxima à estrada de acesso ao mesmo 

e atualmente em uso pelos proprietários e em bom estado de conservação. 
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Quadro 19: Capelas dos antigos engenhos do litoral oriental do RN 

 ENGENHO MUNICÍPIO DATA ESTIMADA PRESERVAÇÃO CONSERVAÇÃO 

1 Cunhaú Canguaretama Séc XVII 
Pouco 

alterado 
Bom 

2 Cruzeiro Ceará-Mirim 1904 
Pouco 

alterado 
Bom 

3 
Engenho/usina São 

Francisco  
Ceará-Mirim Meados do séc XIX 

Pouco 
alterado 

Bom 

4 Tamatanduba Pedro Velho Séc XVIII/XIX Íntegro* 
Em 

arruinamento 

5 Utinga 
S. G. do 

Amarante 
Séc XVII 

Pouco 
alterado 

Bom 

6 Boa Vista S. J. de Mipibu Séc XVIII  Muito alterado Bom 

7 Lagoa do Fumo S. J. de Mipibu 1919 
Pouco 

alterado 
Bom 

8 
Ribeiro (capela 

antiga) 
S. J. de Mipibu 

Final do séc 
XVIII/início do XIX 

Íntegro* 
Em 

arruinamento 

9 Ribeiro (capela nova) S. J. de Mipibu Final do séc XIX Muito alterado Bom 

Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir dos dados do IPHAN/RN (2013). 

* Classificações diferentes daquelas adotadas pelo Inventário. 

 

Acreditamos que isto se deve ao fato da cultura canavieira ter se consolidado na 

porção do litoral oriental ao sul de Natal em um período histórico mais remoto do que 

na porção ao norte. Quanto mais remota é a data de construção do engenho, mais 

insipiente era a ocupação do território potiguar, menor era o número de igrejas e maior 

era a demanda por templos religiosos nos complexos açucareiros. É nesse contexto de 

um território ermo e pouco adensado que se inserem as capelas dos antigos engenhos do 

século XVII
291

, como a capela de N. S. das Candeias do engenho Cunhaú em 

Canguaretama e a capela de N. S. do Perpétuo Socorro originada da antiga capela do 

engenho Utinga em São Gonçalo
292

, ambas registradas no já citado mapa de Marcgraf 

(figuras 12 e 13) de meados do século XVII, bem como as primeiras capelas dos 

engenhos de São José de Mipibu.  

 

                                                             
291 Nesse sentido, pode ter existido uma capela no engenho Ferreiro Torto, um dos mais antigos engenhos 

do Rio Grande do Norte localizado no atual município de Macaíba. Entretanto, não foram identificados 

registros documentais e/ou materiais sobre a existência da mesma.  
292 Apesar do mapa de Marcgraf indicar a existência de engenho com capela, existe uma inscrição no 

frontão da capela de N. S. do Perpétuo Socorro do engenho Utinga com a data de 1785. Acreditamos que 

esta é data da reforma que deu a esta edificação a sua configuração atual. Segundo o Inventário do 

IPHAN/RN (2013), consta no cartório de São Gonçalo do Amarante um documento de 1877 que descreve 

a doação de 70 braças em quadra de terra por uma senhora conhecida como Dona Carlota a Nossa 

Senhora do perpétuo Socorro, que deu origem ao povoado de Utinga. 
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Figura 44: Capelas do século XVII 

  

1– Capela de N. S. das Candeias do engenho Cunhaú (Canguaretama); 2 – Capela de N. S. do Desterro de 

Utinga (São Gonçalo do Amarante) 

 

Autora: Luana Cruz, 2012/2015. Fonte: Acervo pessoal.  
 

 

Supomos que pelo menos duas das capelas identificadas em São José de Mipibu 

tenham sido construídas ainda no período colonial: a capela de São João do engenho 

Ribeiro, devido a sua forma arquitetônica, materiais e técnicas construtivas, e a capela 

do engenho Boa Vista, sobre o qual existem registros documentais desde o século 

XVIII. Como vimos no capítulo 3, a partir de meados do século XVIII observamos uma 

expansão da cultura canavieira e um aumento gradativo no número de engenhos em São 

José. Também estimamos ser desse período a capela do engenho Tamatanduba, 

identificada no inventário da família Albuquerque Maranhão de 1823
293

 no qual consta 

o engenho Tamatanduba “[...] de fabricar açúcar, com casa de vivenda, casa de moenda, 

casa de caldeira e de purgar, uma capela de pedra-e-cal” (MEDEIROS FILHO, 1993, p. 

52). 

 

 

 

 

 

                                                             
293 Existe uma inscrição acima do arco cruzeiro da capela do engenho Tamatanduba com a data de 1891. 

A referência documental ao engenho e sua capela no inventário da família Albuquerque Maranhão de 

1823, bem como a forma arquitetônica, os materiais e as técnicas construtivas nos levam a crer que essa 

data se refere a uma possível reforma da capela e não a sua data de construção. 

1 2 
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Figura 45: Capelas possivelmente construídas durante o período colonial 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Capela de São João do engenho Ribeiro (São 

José de Mipibu);  

2 – Capela do engenho Tamatanduba  (Pedro 

Velho);  
3 – Capela do engenho Boa Vista (São José de 

Mipibu) 

 

(1 e 3) Autora: Luana Cruz, 2012. Fonte: Acervo pessoal. 

(2) Autora: Fabiane Fonseca, 2013. Fonte: Acervo do IPHAN/RN. 

 

A partir de meados do século XIX, com o desenvolvimento urbano e a 

construção de novas igrejas, diminui a demanda pela construção de capelas e os templos 

urbanos passam a ser mais usados pelos senhores de engenho e seus familiares. O que 

explicaria o pequeno número de capelas em relação ao grande número de engenhos 

identificados em Ceará-Mirim, cujos complexos açucareiros se localizam muito 

próximos à sede do município. Assim, a construção da capela do então engenho São 

Francisco
294

 pode ser entendida como um símbolo de prestígio e status do seu 

proprietário, o Barão de Ceará-Mirim, assim como a capela do engenho Cruzeiro, 

construída em 1904 por um dos seus antigos proprietários, o Coronel Francisco José 

Soares. Essas capelas também funcionavam como uma espécie de mausoléu particular, 

abrigando os túmulos dos senhores de engenho e de seus familiares.  

 

 

                                                             
294 O IPHAN/RN (2013) estima que a capela do então engenho São Francisco, hoje usina, foi construída 

em meados do século XIX. 

1 

3 

2 
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Figura 46: Capelas dos séculos XIX e XX (Ceará-Mirim) 

  

1 – Capela do engenho/usina São Francisco; 2 – Capela do engenho Cruzeiro 

 

Autora: Luana Cruz, 2012/2015. Fonte: Acervo pessoal.  

 

 

O IPHAN/RN (2013) estima que as outras duas capelas de São José de Mipibu 

também foram construídas entre o final do século XIX e o início do século XX: a capela 

de Santana e São Joaquim do engenho Ribeiro e a capela do engenho Lagoa do Fumo, 

que pertencia ao Barão de Mipibu e que apresenta uma inscrição no frontão da capela 

com a data de 1919
295

. Assim como a capela do antigo engenho São Francisco, a de 

Santana e São Joaquim também é uma espécie de mausoléu, com lápides/túmulos de 

familiares no seu interior. 

Figura 47: Capelas dos séculos XIX e XX (São José de Mipibu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Capela de Santana e São Joaquim do engenho Ribeiro; 2 – Capela do engenho Lagoa do Fumo  

 

Autora: Luana Cruz, 2012. Fonte: Acervo pessoal. 

 

                                                             
295 Apesar do engenho Lagoa do Fumo datar do século XIX, existe uma inscrição no frontão da capela 

com a data de 1919. Esta data  pode se referir à construção da capela ou a uma reforma da mesma. 

1 

1 2 

2 
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Em relação ao estado de preservação, das 9 capelas inventariadas 2 estavam 

íntegras (bem preservadas), 5 pouco alteradas e apenas 2 encontravam-se muito 

alteradas: a capela do engenho Boa Vista e a atual capela do engenho Ribeiro, ambas 

situadas em São José de Mipibu. Quanto ao estado de conservação, 7 encontravam em 

bom estado e 2 em arruinamento: a antiga capela do engenho Ribeiro em São José de 

Mipibu e a capela do engenho Tamatanduba em Pedro Velho. As capelas que se 

encontram em bom estado de conservação são aquelas que ainda são utilizadas em 

maior ou menor intensidade. As duas capelas que não são mais utilizadas seja pelos 

proprietários ou pela comunidade em geral são justamente as que se encontram em 

avançado processo de arruinamento: a antiga capela do engenho São João em São José 

de Mipibu e a do Tamatanduba em Pedro Velho. Ambas são exemplares relevantes de 

antigas capelas de engenhos do Rio Grande do Norte. Remetem ao período colonial, do 

qual existem poucos vestígios materiais em terras potiguares. Apesar do avançado 

estado de degradação decorrente da falta de manutenção e de uso desses templos, essas 

são as duas únicas capelas íntegras dentro do universo inventariado, um registro 

material preciosos da forma, dos materiais e técnicas construtivas empregadas na 

arquitetura das capelas dos antigos engenhos potiguares. 

 Duas capelas tiveram seu valor reconhecido pelos órgãos preservacionistas e 

foram tombadas, uma no nível federal e outra no estadual. A capela de Nossa Senhora 

das Candeias do engenho Cunhaú foi tombada pelo IPHAN
296

 e a capela de Nossa 

Senhora do Perpétuo Socorro do engenho Utinga tombada pela Fundação José 

Augusto
297

. 

As capelas dos engenhos potiguares são edificações simples, nas quais 

observamos um maior cuidado estético nas fachadas frontais, principalmente nos 

frontões. A maior parte das capelas inventariadas possui frontões recortados por curvas 

e contracurvas e ornamentados com frisos e molduras – elementos associados ao 

barroco brasileiro –, beirais laterais arrematados por cornijas e/ou beiras seveiras, 

predomínio dos cheios sobre os vazios com aberturas ritmadas em verga reta ou arco 

abatido emolduradas por cercaduras, cunhais ornamentados e arrematados por 

                                                             
296 A capela de N. S. das Candeias foi tombada como ruína. Posteriormente, foi parcialmente 

reconstruída, principalmente a coberta e o frontão. 
297 Além da capela de N. S. das Dores de Piau, tombada em nível estadual pela Fundação José Augusto, 

mas que ficou fora do nosso universo de estudo por razões já explicitadas. 



248 
 

pináculos. Duas capelas se diferem das demais: a capela do engenho Lagoa do Fumo e a 

capela do engenho Cruzeiro, ambas do início do século XX. A do engenho Lagoa do 

Fumo possui um frontão geométrico ladeado por balaústres e arrematado por pináculos. 

A capela do engenho Cruzeiro apresenta uma maior diversidade formal: torres sineiras 

com vãos em arco ogival e arrematas por cobertura de laje piramidal de base quadrada e 

elementos geométricos presentes na platibanda da cobertura sobre o transepto, bem 

como óculos circulares localizados na fachada frontal acima da porta de acesso 

principal. Esses elementos remetem ao repertório eclético. 

 

4.3.2 Gabarito e planta-baixa  

 Todas as capelas apresentam um único pavimento, sendo que 2 possuem coro, 

configurando uma espécie de mezanino: a capela de N. S. do Perpétuo Socorro do 

engenho Utinga em São Gonçalo do Amarante e a capela do Engenho Tamatanduba em 

Pedro Velho (figura 48). Essa configuração faz com que estas capelas tenham um pé-

direito mais generoso que as demais e repercute nas suas fachadas frontais, que 

apresentam esquadrias em dois níveis, dando a falsa impressão de existirem dois 

pavimentos. A capela de N. S. das Candeias do engenho Cunhaú em Canguaretama e as 

capelas São João do engenho Ribeiro e a do engenho Boa Vista, ambas de São José de 

Mipibu, também apresentam janelas na fachada frontal em dois níveis (figuras 44 e 45). 

Entretanto, no caso da capela do engenho Boa Vista, acreditamos que se trata mais de 

uma solução estética do que o vestígio de um possível coro, pois não existe altura 

suficiente para tal. Já as capelas de N. S. das Candeias e de São João possuem pés-

direitos suficientemente altos para abrigar um coro. Entretanto, os dados levantados não 

permitem afirmar tal suposição. São necessários estudos mais aprofundados nesse 

sentido, através, por exemplo, de prospecções. 
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Figura 48: Coros das capelas  

  

1 – Ruínas da capela do engenho Tamatanduba (Pedro Velho); 2 – Capela de N. S. do Desterro de Utinga 

(São Gonçalo do Amarante) 
 

 (1) Autora: Luana Cruz, 2012. Fonte: Acervo pessoal.  

(2) Autora: Fabiane Fonseca, 2013. Fonte: Acervo do IPHAN/RN. 

 

 Em relação ao formato das plantas-baixas das capelas, identificamos três 

tipologias básicas: a) retangular, b) em “L” invertido e c) cruz latina. As capelas com 

plantas-baixas de formato retangular podem ser agrupadas em dois subgrupos: as que se 

configuram com retângulos regulares e as que se apresentam como retângulos 

escalonados, onde a capela mor possui largura superior à nave. As capelas mais antigas, 

tais como as dos engenhos Cunhaú em Canguaretama, Utinga em São Gonçalo do 

Amarante, Tamatanduba em Pedro Velho e a antiga capela do engenho Ribeiro em São 

José de Mipibu apresentam essa variação de largura entre a nave e a capela mor. A 

maioria das capelas que possuem a mesma largura nesses ambientes data dos séculos 

XIX e XX.  

Quadro 20: Formato das plantas-baixas das capelas 

FORMATO ENGENHO 

R
ET

A
N

G
U

LA
R

 

REGULAR Ribeiro (Santana e São Joaquim), São Francisco e Lagoa do Fumo 

ESCALONADO Utinga e Ribeiro (São João) 

“L” INVERTIDO Cunhaú, Tamatanduba e Boa Vista 

CRUZ LATINA Cruzeiro 

Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir das plantas-baixas das capelas levantadas pelo 
IPHAN/RN (2013). 

 

1 2 
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O formato da planta-baixa das capelas possui uma relação direta com os seus 

ambientes. O programa de necessidades básico de uma capela se constitui de nave e  

altar-mor (ou capela mor), podendo ser acrescido de sacristia, altares laterais, coro, 

copiar e torre sineira, entre outros. As capelas inventariadas apresentam o programa 

básico de nave e capela-mor, tais como a capela São João do engenho Ribeiro e a do 

engenho Lagoa do Fumo em São José de Mipibu e a capela do engenho São Francisco 

em Ceará-Mirim, podendo ser acrescida de coro, no caso a capela de N. S. do Perpétuo 

Socorro do engenho Utinga em São Gonçalo do Amarante, e de copiar, uma espécie de 

varanda frontal existente na capela de Santana e São Joaquim do engenho Ribeiro em 

São José. Entretanto, no caso das capelas inventariadas, esses elementos (coro e copiar) 

não alteraram o formato da planta. A capela do engenho São Francisco também 

apresenta um pequeno acréscimo lateral com dois nichos, um na parte inferior e outro 

na parte superior onde se localizava um sino, se assemelhando a uma torre sineira. As 

capelas que além de nave e altar-mor também apresentam sacristia são justamente 

aquelas que possuem planta-baixa em formato de “L” invertido, resultado da adição do 

volume da sacristia ao lado da capela-mor. A única capela que apresentou altares 

laterais foi também o único templo identificado em formato de cruz latina, a capela do 

engenho Cruzeiro em Ceará-Mirim. Esses altares secundários foram adicionados às 

laterais da nave, configurando um transepto e resultando no formato cruciforme. Essa 

capela também possui duas torres alinhadas com a fachada frontal e ladeando a nave, 

identificadas no Inventário do IPHAN/RN como torres sineiras. 
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Figura 49: Plantas-baixas das capelas dos engenhos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Planta da capela de N. S. do Desterro de Utinga (São Gonçalo do Amarante); 2 – Capela de N. S. das 

Candeias do engenho Cunhaú (Canguaretama); 3 – Capela de Santana e São Joaquim do engenho Ribeiro 

(São José de Mipibu); 4 – Capela do engenho Cruzeiro (Ceará-Mirim) 

 

Fonte: Acervo do IPHAN/RN. 

 

* Nome dos ambientes diferentes daqueles apontados no Inventário. 

 

 

 

 

LEGENDA 
1. Nave 
2. Capela-mor 
3. Sacristia* 

2 

LEGENDA 
1. Nave 

2. Capela-mor 

1 

LEGENDA 
1. Nave 
2. Capela lateral esquerda 
3. Capela-mor 
4. Capela lateral direita 

4 

LEGENDA 
1. Copiar* 
2. Nave 
3. Altar 

3 
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4.3.3 Cobertura 

Os ambientes e o formato das plantas-baixas repercutem na configuração das 

coberturas. As capelas com plantas-baixas de formato retangular possuem cobertura em 

duas águas, podendo ser em um único nível, no caso das plantas retangulares regulares, 

como as capelas dos engenhos São Francisco em Ceará-Mirim e Lagoa do Fumo em 

São José de Mipibu; ou em dois níveis, com o nível mais alto correspondente à 

cobertura da nave o nível mais baixo à da capela-mor como podemos observar nas 

capelas de N. S. do Perpétuo Socorro em São Gonçalo do Amarante e de São João em 

São José de Mipibu, ou, no caso da capela de Santana e São Joaquim, também 

localizada neste município. Neste caso, a nave e a capela-mor correspondem à cobertura 

de nível mais elevado e a coberta do copiar encontra-se em nível mais baixo. Das 

capelas que apresentam planta em “L” invertido, as dos engenhos Cunhaú em 

Canguaretama e Tamatanduba em Pedro Velho apresentam três águas em três níveis, 

com duas águas cobrindo a nave e a capela-mor, estando o nível mais alto sobre a nave 

e o mais baixo sobre a capela-mor, e uma água ainda mais baixa que serve de coberta à 

sacristia. A cobertura da capela do engenho Boa Vista em São José de Mipibu apresenta 

duas águas em um único nível, em que a sacristia é protegida pelo prolongamento de 

uma das águas. Todas as coberturas das capelas inventariadas possuem cumeeira 

perpendicular à fachada frontal, exceto a capela do engenho Cruzeiro em Ceará-Mirim, 

que apresenta duas cumeeiras, uma perpendicular e outra paralela à fachada frontal, e 

cinco telhados com duas águas cada, com dois níveis diferentes, no qual o centro do 

transepto apresenta um volume vertical cuja cobertura encontra-se em nível superior às 

demais. Lajes em formato piramidal de base quadrangular arrematam as duas torres 

sineiras, resultando em uma configuração complexa da coberta da capela do engenho 

Cruzeiro. As antigas capelas dos engenhos Ribeiro em São José de Mipibu e do 

Tamatanduba em Pedro Velho não possuem mais cobertura.  
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Figura 50: Cobertura e volumetria das capelas 

 

 

 
 

1 – Capela do engenho/usina São Francisco (Ceará-Mirim); 2 – Capela de N. S. do Desterro de Utinga (São 

Gonçalo do Amarante); 3 – Capela do engenho Cruzeiro (Ceará-Mirim); Capela de N. S. das Candeias do 

engenho Cunhaú (Canguaretama). 
 

(1, 3 e 4) Autora: Luana Cruz, 2012/2015. Fonte: Acervo pessoal.  

(2) Autora: Fabiane Fonseca, 2013. Fonte: Acervo do IPHAN/RN. 

 

 

4.3.4 Vãos e esquadrias 

Quanto aos vãos e esquadrias, predominam os de verga reta, sendo também 

observados vãos em arco abatido na capela São João do engenho Ribeiro em São José 

de Mipibu e na capela do engenho São Francisco em Ceará-Mirim, bem como vãos em 

arco pleno existentes na capela de Santana e São Joaquim do engenho Ribeiro e na 

capela do engenho Lagoa do Fumo, ambas em São José de Mipibu. Também foram 

identificados óculos circulares ou no formato de rosácea emoldurados por cercaduras de 

argamassa nos frontões das capelas dos engenhos São Francisco e Cruzeiro e na antiga 

capela São João do engenho Ribeiro, e seteiras nas capelas de N. S. das Candeias, de N. 

S. do Perpétuo Socorro e em ambas as capelas do engenho Ribeiro. A maior parte das 

capelas também apresenta os vãos das esquadrias emoldurados por cercadura de 

argamassa, exceto a nova capela do engenho Ribeiro, cujas esquadrias não possuem 

4 

2 1 

3 
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molduras, e as capelas dos engenhos São Francisco e Cruzeiro que apresentam 

cercaduras apenas da porta de acesso principal. 

A maior parte das esquadrias é composta por uma ou duas folhas de abrir de 

fichas de madeira. A porta de acesso principal da capela do engenho Tamatanduba em 

Pedro Velho se destaca pelas almofadas trabalhadas em madeira. Também foram 

identificados balaústres formando uma espécie de grade de madeira como fechamento 

na capela do engenho Utinga em São Gonçalo do Amarante.  

Figura 51: Vãos e esquadrias das capelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Detalhe da rosácea da capela do engenho/usina São Francisco (Ceará-Mirim); 2 – Seteira da capela de 

N. S. do Desterro de Utinga (São Gonçalo do Amarante); 3 – Janela da capela do engenho Cunhaú 

(Canguaretama); 4 – Almofada da porta central do engenho Tamatanduba (Pedro Velho)  
 

(1, 3 e 4) Autora: Luana Cruz, 2012/2015. Fonte: Acervo pessoal.  

(2) Autora: Fabiane Fonseca, 2013. Fonte: Acervo do IPHAN/RN.  
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4.3.5 Materiais e técnicas construtivas 

Em relação aos materiais e técnicas constritivas, as capelas dos engenhos 

Cunhaú em Canguaretama, Tamatanduba em Pedro Velho e a antiga capela do engenho 

Ribeiro em São José de Mipibu possuem alvenarias autoportantes mistas de pedra e cal 

e tijolos cerâmicos maciços. O IPHAN/RN (2013) estima que as alvenarias da capela de 

N. S. do Perpétuo Socorro em São Gonçalo do Amarante também sejam constituídas 

por esses materiais, bem como a capela do engenho São Francisco em Ceará-Mirim, 

sobre a qual estima que possua alvenarias em tijolos maciços e cunhais de pedra. As 

demais capelas possuem alvenarias autoportantes de tijolos cerâmicos maciços. A 

capela de Santana e São Joaquim do engenho Ribeiro em São José de Mipibu também 

apresenta pilares de tijolos maciços formando o seu copiar. Todas as alvenarias são 

revestidas por argamassa e camada pictórica. Esse instituto também estima que as 

capelas mais antigas apresentem argamassa à base de cal. Entretanto, apenas com 

análises mais aprofundadas será possível precisar esse dado. Estruturas de madeira, tais 

como vigas, assoalhos e guarda-corpos, também podem ser observadas nos coros da 

capela de N. S. do Perpétuo Socorro de Utinga e da capela do engenho Tamatanduba, 

sendo a escada de acesso ao coro da primeira de estrutura de madeira e a de acesso ao 

coro da segunda de alvenaria de tijolos cerâmicos maciços. Todas as coberturas 

apresentam engradamento de madeira serrada, com manto de telha cerâmica do tipo 

capa e canal e arremate da cobertura com frontão na fachada frontal, empena na fachada 

posterior e beirais nas fachadas laterais, exceto a do engenho Cruzeiro em Ceará-Mirim. 

As capelas dos engenhos Cunhaú, Utinga e a antiga capela do engenho Ribeiro 

apresentam beirais arrematados por beira seveira e a nova capela do engenho Ribeiro, 

bem como as dos engenhos Tamatanduba e São Francisco possuem os beirais laterais 

arrematados por cornija. Destacam-se ainda as lajes de formato piramidal das cobertas 

das torres sineiras da capela do engenho Cruzeiro.  
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Figura 52: Detalhe das coberturas das capelas 

  

  

1 – Estrutura da coberta da capela do engenho Lagoa do Fumo (São José de Mipibu); 2 – Beira seveira da 

capela do engenho Cunhaú (Canguaretama); 3 – Cimanha da capela de Santana e São Joaquim do engenho 
Ribeiro (São José de Mipibu); 4 – Detalhe das ruínas do frontão, arrematado com pináculo e cimalha, da 

capela do engenho Tamatanduba (Pedro Velho) 

 

Autora: Luana Cruz, 2012. Fonte: Acervo pessoal. 
 

Nos acabamentos internos, predominam o piso revestido com lajota cerâmica do 

tipo tijoleira, sendo identificadas tijoleiras de formato quadrangular (capelas dos 

engenhos Cunhaú e Utinga), retangular (capelas dos engenhos Tamatanduba e Lagoa do 

Fumo) e octogonal (capela do engenho Tamatanduba). Ladrilhos hidráulicos e ladrilhos 

de cimento também foram encontrados nos pisos da capela do engenho São Francisco e 

da nova capela do engenho Ribeiro. Tendo em vista a data de construção estimada e o 

estilo arquitetônico da capela do engenho São Francisco e as diversas intervenções 

sofridas pela nova capela do engenho Ribeiro, acreditamos que os pisos atuais são 

frutos de intervenções posteriores, assim como os pisos de cerâmica vermelha e 

cimentado liso e grosso existentes na já bastante alterada capela do engenho Boa Vista 

em São José de Mipibu. Quanto ao acabamento do teto, a maior parte das capelas 

inventariadas não possui forro, apresentando o telhado aparente. Apenas nas capelas do 

engenho São Francisco e na nova capela do engenho Ribeiro foram identificadas lajes 

1 2 
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de teto inclinadas revestidas de argamassa e camada pictórica, fruto de intervenções 

posteriores. O piso da capela São João não existe mais, estando o solo exposto. 

Figura 53: Pisos das capelas  

  

1 – Tijoleira octogonal do piso da capela do engenho Tamatanduba (Pedro Velho); 2 – Tijoleira 

quadrangular do piso da capela de N. S. do Desterro de Utinga (São Gonçalo do Amarante) 

 

(1) Autora: Luana Cruz, 2012. Fonte: Acervo pessoal. 

(2) Autora: Fabiane Fonseca, 2013. Fonte: Acervo do IPHAN/RN. 

 

4.3.6 Bens móveis e integrados  

Os principais bens móveis e integrados identificados nas capelas inventariadas 

foram os altares-mores existentes nas capelas dos engenhos Tamatanduba em Pedro 

Velho, São Francisco em Ceará-Mirim, Boa Vista e Lagoa do Fumo e na capela de 

Santana e São Joaquim do Ribeiro em São José de Mipibu, e as lápides e/ou túmulos 

nas capelas dos engenhos Cruzeiro e São Francisco em Ceará-Mirim, Utinga em São 

Gonçalo e Ribeiro (nova) em São José de Mipibu. Também existem imagens sacras 

associadas às capelas N. S. das Candeias e de N. S. do Perpétuo Socorro, sendo que a 

imagem de Nossa Senhora das Candeias, que originalmente ocupava o altar-mor da 

capela do engenho Cunhaú, atualmente encontra-se na igreja matriz de Canguaretama, 

Tombada pelo IPHAN em 1962, trata-se de uma imagem de 70 cm esculpida em 

madeira, provavelmente confeccionada no século XVII
298

. Várias capelas possuem 

nichos no seu interior ou até mesmo nos frontões. Provavelmente, quando eram mais 

intensamente utilizadas, deveriam existir mais imagens sacras no interior das mesmas. 

Foram observados sinos na capela nova do engenho Ribeiro, na de Utinga e na do 

engenho Cruzeiro. Destaca-se ainda a pia batismal em pedra existente na capela do 

                                                             
298 IPHAN, 2014.  
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engenho Cunhaú. Segundo o inventário do IPHAN/RN (2013), existiam vitrais na 

capela do engenho Cruzeiro.  

Figura 54: Bens móveis e integrados das capelas dos engenhos 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 – Lápide no interior da capela de Santana e São Joaquim do engenho Ribeiro (São José de Mipibu); 2 – 

Nichos e imagens no interior da capela do engenho Cunhaú (Canguaretama); 3 – Altar-mor da capela do 

engenho Lagoa do Fumo (São José de Mipibu); 4 – Detalhe da lápide do túmulo do Barão de Ceará-Mirim 

na capela no engenho/usina São Francisco (Ceará-Mirim); 5 – Pia batismal da capela do engenho Cunhaú 

(Canguaretama) 

 

(1, 3 e 4) Autora: Luana Cruz, 2012. Fonte: Acervo pessoal. 

(2, e 5) Autora: Fabiane Fonseca, 2013. Fonte: Acervo do IPHAN/RN. 
 

4.4 FÁBRICAS  

 Dos 62 engenhos inventariados pelo IPHAN/RN, 27 apresentam fábricas (ou 

engenhos propriamente ditos) entre as suas edificações: Pituaçú, Capela, Carnaubal, 

Igarapé, Mucuripe, Nascença, Oiteiro, Santa Rita, São Leopoldo, Verde Nasce, Bom 

Jardim, Bosque, Mourisco, Japecanga, Utinga, Alemão, Belém, Canadá, Mipibu, Lagoa 

do Fumo, Olho D’água, Ribeiro e Guarita, além das usinas Ilha do Maranhão, Ilha Bela, 

1 2 3 
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São Francisco e Estivas. Destas, foram excluídas da nossa análise as fábricas das usinas 

São Francisco e Estivas e as dos engenhos do Alemão e Mucuripe, pois suas atuais 

edificações fabris datam da segunda metade do século XX, e as das usinas Ilha do 

Maranhão e dos engenhos Oiteiro, Utinga, Lagoa do Fumo e Mipibu, que se encontram 

em ruína ou em avançado estado de arruinamento. 

 

4.4.1 Dados gerais 

Nossa análise englobou 18 fábricas, estando 1 localizada em Canguaretama, 8 

em Ceará-Mirim, 3 Goianinha, 1 em Macaíba, 4 São José de Mipibu e 1 Tibau do Sul. 

Dois engenhos possuem mais de uma edificação compondo a sua fábrica: o engenho 

Pituaçú em Canguaretama, que apresenta fábrica (incluindo casa de moenda, de 

caldeiras, casa de purgar e destilaria) e casa de purgar, e o engenho Olho D’água em 

São José de Mipibu, que possui fábrica, casa de purgar e destilaria configurando 

construções distintas. 

Quadro 21: Fábricas dos antigos engenhos do litoral oriental do RN 

 
ENGENHO MUNICÍPIO DATA ESTIMADA PRESERVAÇÃO CONSERVAÇÃO 

1 Pituaçú (fábrica) Canguaretama Meados do séc XIX Pouco alterado Bom 

1 
Pituaçú (casa de 

purgar) 
Canguaretama Meados do séc XIX Pouco alterado Bom 

2 Capela Ceará-Mirim Meados do séc XIX Íntegro* Em arruinamento 

3 Carnaubal Ceará-Mirim 1840 Íntegro* Em arruinamento 

4 Igarapé Ceará-Mirim Início do séc XX Pouco alterado Precário 

5 Nascença Ceará-Mirim 
Segunda metade do 

séc XIX 
Pouco alterado Bom 

6 Santa Rita Ceará-Mirim 1888 Pouco alterado* Em arruinamento 

7 São Leopoldo Ceará-Mirim Final do séc XIX Pouco alterado Em arruinamento 

8 Verde Nasce Ceará-Mirim Meados do séc XIX Pouco alterado Bom 

9 Usina Ilha Bela Ceará-Mirim 1888/1930 Íntegro* Em arruinamento 

10 Bom Jardim Goianinha Início do séc XIX Muito alterado* Em arruinamento 

11 Bosque Goianinha Meados do séc XIX Muito alterado Precário 

12 Mourisco Goianinha Início do séc XX Muito alterado Precário 

13 Japecanga Macaíba Final do séc XIX Descaracterizado Bom 

14 Belém S. J. de Mipibu Início do séc XIX Pouco alterado Precário 

15 Canadá S. J. de Mipibu Meados do séc XIX Muito alterado Precário 

(Continua) 
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Quadro 21: Fábricas dos antigos engenhos do litoral oriental do RN (continuação) 

 ENGENHO MUNICÍPIO DATA ESTIMADA PRESERVAÇÃO CONSERVAÇÃO 

16 
Olho D’água 

(fábrica) 
S. J. de Mipibu Meados do séc XVIII Muito alterado*  Bom 

16 
Olho D’água 

(casa de purgar) 
S. J. de Mipibu Meados do séc XVIII Descaracterizado Bom 

16 
Olho D’água 
(destilaria) 

S. J. de Mipibu Meados do séc XVIII Muito alterado Precário 

17 Ribeiro S. J. de Mipibu Meados do séc XVIII Muito alterado Precário 

18 Guarita Tibau do Sul 1928 Pouco alterado Bom 

(Conclusão) 

Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir dos dados do IPHAN/RN (2013). 

* Classificações diferentes daquelas adotadas pelo Inventário. 
 

No capítulo 3, identificamos documentos de meados do século XVIII que citam 

os engenho Olho D’água e Belém, ambos localizados em São José de Mipibu. 

Entretanto, no caso do engenho Olho D’água, a configuração atual de sua fábrica remete 

ao período de modernização da produção de açúcar e aguardente entre o final do século 

XIX e o início do século XX
299

. Todavia, não foi possível precisar a data em que a 

configuração desta fábrica passou por alterações. Fora as duas supracitadas, a maior 

parte das fábricas identificadas pelo inventário é do século XIX, exceto as dos engenhos 

Igarapé e da usina Ilha Bela em Ceará-Mirim e a do engenho Guarita em Tibau do Sul, 

construídas no século XX.  

Quanto ao estado de preservação, das 18 fábricas inventariadas, 3 encontram-se 

íntegras, 8 pouco alteradas, 5 muito alteradas e 1 descaracterizada, além do conjunto 

fabril do engenho Olho D’água em São José de Mipibu, onde  as edificações apresentam 

diferentes estados de conservação: a fábrica e a destilaria encontram-se muito alteradas 

e a casa de purgar descaracterizada. Diferentemente das casas grandes e das capelas, 

proporcionalmente ao número de edificações-tipo identificadas, observamos um maior 

número de fábricas muito alteradas ou descaracterizadas. Na maioria dos casos, os usos 

residencial e religioso das casas grandes e capelas, respectivamente, se mantiveram. A 

produção do açúcar passou, contudo, por mudanças significativas. A modernização e a 

mecanização do processo produtivo do açúcar resultaram em uma nova configuração 

espacial das edificações fabris, tornando obsoletas as antigas fábricas dos banguês, que 

foram substituídas por usinas modernas, como aconteceu, por exemplo, com os antigos 

                                                             
299 Esse assunto será retomado mais adiante. 
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engenhos São Francisco em Ceará-Mirim e Estivas em Arez, que ao se transformarem 

em usinas, construíram novas instalações fabris completamente diferentes das suas 

antigas fábricas. Mesmo mantendo parte dos canaviais, a maioria dos engenhos banguês 

se tornou meros fornecedores de cana às usinas e suas antigas fábricas, quando 

mantidas, ficaram obsoletas, passando a abrigar atividades diferentes das originais, tais 

como currais de gado, depósitos e armazéns, contribuindo para a descaracterização 

desses bens. As instalações fabris consideradas íntegras são justamente as que estão 

abandonadas e em avançado processo de arruinamento. Entre os poucos engenhos 

identificados que conseguiram se manter em funcionamento – direcionando a sua 

produção não mais para o açúcar, mas para derivados como aguardente, rapadura e mel 

de engenho –, as exigências da vigilância sanitária também implicaram em alterações 

significativas no espaço laboral, tais como aplicação de cerâmica no piso e em parte das 

alvenarias e instalação de forro de PVC, contribuindo para a sua descaracterização, 

como é o caso do engenho Japecanga em Macaíba.  

Figura 55: Alterações e descarcaterizações das antigas fábricas dos engenhos 

  

  

1 – Usina São Francisco (Ceará-Mirim); 2 – Interior da fábrica do engenho Bosque (Goianinha), utilizado 

como  curral/depósito; 3 – Antiga casa de purgar do engenho Olho D’água (São José de Mipibu), bastante 
descaracterizada; 4 – Interior da fábrica do engenho Japecanga (Macaíba), com cerâmicas aplicadas no piso 

e paredes.  

 

Autora: Luana Cruz, 2012. Fonte: Acervo pessoal. 
 

2 1 

3 4 



262 
 

Nesse contexto, destaca-se a fábrica do engenho Pituaçú em Canguaretama, uma 

das mais bem preservadas entre o universo inventariado e que ainda encontra-se ativa, 

com uma produção artesanal (e quase que simbólica) de melaço (mel de engenho)
300

.  

Figura 56: Instalações fabris do engenho Pituaçú (Canguaretama) 

 

 

  

1 e 2 – Fábrica; 3 – Edificação que abriga residência de funcionários e as antigas casas de purgar, barracão e 

armazém; 4 – Produção artesanal de mel de cana-de-açúcar  

 
Autora: Luana Cruz, 2012. Fonte: Acervo pessoal. 

 

O estado de conservação das fábricas inventariadas é ainda mais preocupante e 

reflete a modernização da produção de açúcar e consequente obsolescência das fábricas 

dos antigos banguês. Das 18 fábricas identificadas, apenas 6 estão em bom estado de 

conservação: as dos engenhos Pituaçú (fábrica e casa de purgar) em Canguaretama, do 

Verde Nasce e do Nascença em Ceará-Mirim, do Japecanga em Macaíba, do Olho 

D’água (fábrica e casa de purgar) em São José de Mipibu e do Guarita em Tibau do Sul. 

Das seis, três estavam em funcionamento quando o Inventário foi elaborado – Pituaçú, 

                                                             
300 Segundo relato oral do seu proprietário, o Sr. Eduardo Henrique Gomes de Carvalho, fornecido à 

autora em 2014, até então, o mesmo não tinha interesse em produzir derivados de cana em escala 

comercial, pois, para tal, a fábrica teria que passar por intervenções significativas para atender às 

exigências da vigilância sanitária, tais como aplicação de cerâmica no piso em parte das alvenarias e 

instalação de forro, o que iria descaracterizar a configuração original da fábrica do engenho Pituaçú. 

1 2 
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Japecanga e Olho D’água – e uma encerrou as suas atividades no final da década de 

1990, a fábrica do engenho Verde Nasce, o que reforça a relação direta entre o uso e o 

estado de conservação da edificação. As demais 12 fábricas encontram-se em estado de 

conservação precário ou em arruinamento. Nenhuma das fábricas identificadas é 

tombada. 

As antigas fábricas dos engenhos são edificações bastante funcionais e 

despojadas de ornamentos, nas quais, diferentemente das casas grandes e das capelas, 

não se observa uma maior preocupação estética. Assim, não cabe fazermos sequer 

referências a questões de natureza estilística (ornamentos, motivos, frisos, etc.) para as 

fábricas dos engenhos, que tinham uma função eminentemente prática. 

 

 

4.4.2 Gabarito e planta-baixa  

Como já foi dito anteriormente, as fábricas dos antigos engenhos são edificações 

bastante funcionais e sua configuração têm relação direta com o processo produtivo do 

açúcar. O programa de necessidades básico das fábricas dos antigos engenhos banguês é 

composto por casa de moenda, casa de caldeiras, incluindo fornalha e chaminé 

(popularmente conhecida como bueiro), e casa de purgar.   

Figura 57: Vistas internas dos ambientes das fábricas 

 

 
1 – Ruínas da casa de moenda do engenho Bosque (Goianinha); 2 – Casa de caldeiras do engenho Verde 

Nasce (Ceará-Mirim) 

 

Autora: Luana Cruz, 2012/2015. Fonte: Acervo pessoal. 
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Figura 58: Vistas internas dos ambientes das fábricas 

 

 

1 – Casa de purgar do engenho Pituaçú (Canguaretama); 2 – Fornalha do engenho Verde Nasce (Ceará-

Mirim) 

 

Autora: Luana Cruz, 2012/2015. Fonte: Acervo pessoal. 

 
 

  Outros ambientes como destilaria, balança, depósitos e até mesmo um pequeno 

escritório também podem ser identificados nas antigas fábricas. Foram observadas 

destilarias nas fábricas dos engenhos Pituaçú em Canguaretama, Bosque em Goianinha 

e Olho D’água em São José de Mipibu. Apenas este último engenho encontra-se em 

funcionamento. Também no engenho Pituaçú e no engenho Verde Nasce em Ceará-

Mirim, foram identificados pequenos escritórios. Nas fábricas dos engenhos Capela, 

Santa Rita e Verde Nasce, todos situados em Ceará-Mirim, foram identificados 

vestígios de antigas balanças e no engenho Santa Rita, também localizado neste 

município, uma caixa d’água metálica, que remete ao período de modernização da 

produção.  

Figura 59: Ambientes/equipamentos das fábricas  

 
 

1 – Balança (no piso, revestida com madeira) do engenho Verde Nasce (Ceará-Mirim); 2 – Caixa d’água do 

engenho Santa Rita (Ceará-Mirim) 

 

Autora: Luana Cruz, 2015. Fonte: Acervo pessoal.  

1 

1 

2 

2 
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 Esses ambientes podem estar dispostos em uma única edificação, solução mais 

comum entre os engenhos potiguares identificados no Inventário, ou em mais de uma 

construção, como é o caso dos engenhos Pituaçú em Canguaretama e Olho D’água em 

São José de Mipibu. O engenho Pituaçú possui uma fábrica completa que abrigava as 

casas de moenda, de caldeiras e de purgar, a destilaria e ainda um mezanino que se 

configurava como um pequeno escritório de onde se tinha uma ampla vista do processo 

produtivo do engenho.  Além da casa de purgar existente na fábrica, existe uma secunda 

edificação também destinada a esse fim, construída provavelmente em um contexto de 

aumento da produção do engenho. A casa de purgar do engenho Pituaçú está localizada 

ao lado da casa grande. Segundo o Inventário (2013), conjugados com a casa de purgar 

funcionavam um pequeno depósito e barracão, e uma residência de funcionário, que 

ainda mantém essa função. O engenho Olho D’água, segundo o Inventário, possui três 

edificações fabris: fábrica principal, que abrigava casa de moenda e de caldeiras, casa 

purgar e destilaria, instaladas em edificações distintas.  

Apesar do levantamento da planta-baixa das estruturas remanescentes da usina 

Ilha Bela, apenas a casa de moenda foi identificada pelo Inventário. Os demais 

ambientes são apontados como depósitos, galpões ou uso não identificado. Através de 

visita in loco, pudemos observar outras construções que compõem o complexo da usina, 

tais como o edifício que abrigava a balança. Entretanto, não foi possível avançar na sua 

análise, pois nos faltam estudos de referência que permitam identificarmos o 

funcionamento e os usos dos ambientes da usina Ilha Bela.  

A chaminé (também denominada de bueiro), elemento bastante característico 

dos antigos engenhos, foi identificada em 11 das 18 fábricas analisadas: engenhos 

Pituaçú em Canguaretama, Capela, Nascença, São Leopoldo e Verde Nasce em Ceará-

Mirim, Bosque em Goianinha, Japecanga em Macaíba, Belém e Olho D’água em São 

José de Mipibu, Guarita em Tibau do Sul e usina Ilha Bela em Ceará-Mirim. Soma-se a 

estas as chaminés dos engenhos Oiteiro em Ceará-Mirim e do Alemão em São José de 

Mipibu, que foram inventariados pelo IPHAN/RN, mas não foram analisadas nesta tese 

por motivos já explicitados. Além disso, 6 dos engenhos contemplados com o inventário 

resumido possuem chaminé: engenho Estrela em Baía Formosa, engenho Mucuripe 

(antigo engenho Alagoas), usinas Guanabara e Santa Terezinha (antigo engenho Bicas) 

em Ceará-Mirim,  engenho Mipibu e Lagoa do Fumo em São José de Mipibu e usina 
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Ilha do Maranhão em Canguaretama. Ou seja, das 27 fábricas inventariadas, 20 

possuem chaminé
301

. 

Quanto à forma, as chaminés dos engenhos inventariados se caracterizam por 

apresentarem torre com seção quadrangular (escalonada), circular ou octogonal. 

Possuem chaminé de seção octogonal os engenhos Pituaçú e Olho D’água, seção 

quadrangular os engenhos Capela, Nascença e Santa Rita, e seção circular, a mais 

comum entre os inventariados, os engenhos Verde Nasce, Bom Jardim, Bosque, 

Japecanga, Belém, Guarita e a usina Ilha Bela. Algumas chaminés possuem inscrições 

com datas localizadas na parte mais elevada de suas torres, tais como a do engenho 

Pituaçú (1921), do Bosque (1924) e do Guarita (928
302

). Acreditamos tratar-se da data 

da construção das fábricas, no caso do engenho Guarita, ou de reformas das mesmas, no 

caso dos engenhos Pituaçú e Bosque.  

 

Figura 60: Chaminés dos engenhos 

 

 
 

 

1 – Engenho Bosque (Goianinha); 2 – Engenho Nascença (Ceará-Miirim); 3 – Engenho Pituaçú 

(Canguaretama)  
 

Autora: Luana Cruz, 2012/2015. Fonte: Acervo pessoal.  
 

                                                             
301

 Além desses, 10 dos engenhos identificados na primeira varredura, mas não inventariados, também 

apresentam chaminés: engenhos Cajazeiras, Morrinhos, Mucuripe, Santa Izabel, Timbó de Dentro e 

União em Ceará-Mirim, Mucambo em Goianinha; Santa Luzia em São José de Mipibu; Monte em Nísia 

Floresta e Jacaré-Mirim em São Gonçalo do Amarante. Nesses casos, a chaminé também foi a única 

estrutura remanescente das suas antigas fábricas (IPHAN/RN, 2013). 
302 Acreditamos que originalmente era 1928. 

1 3 2 



267 
 

Todas as fábricas dos engenhos inventariados apresentam um único pavimento, 

com exceção da usina Ilha Bela, que possui um galpão com pé-direito triplo e uma torre 

com quatro pavimentos. A fábrica do engenho Olho D’água também é bastante peculiar, 

apresentando uma volumetria mais verticalizada em relação às demais, com um pé-

direito duplo e mezanino
303

.  

Figura 61: Volumetria de engenhos e usinas 

 

 

 

 
 

1 – Fábrica do engenho Guarita (Tibau do Sul); 2 – Usina Ilha Bela (Ceará-Mirim) 

 

Autora: Luana Cruz, 2012/2015. Fonte: Acervo pessoal. 

  

Os pés-direitos das fábricas dos engenhos são em geral generosos, facilitando a 

ventilação e amenizando o calor gerado pelas fornalhas e pelas caldeiras, e a 

implantação em terreno inclinado, em muitos casos, gerava mais de um nível de piso e 

de coberta ou ainda baldrames elevados com alturas irregulares. A fábrica do engenho 

Pituaçú, por exemplo, possui três níveis de piso, e a do engenho Japecanga, dois.  

Das 18 fábricas, 9 estão implantas em terrenos planos (fábricas dos engenhos 

Carnaubal, Igarapé, Santa Rita, São Leopoldo Verde Nasce, Bosque, Belém, Canadá, 

Olho D’água e Usina Ilha Bela) – sendo que os terrenos das fábricas dos engenhos São 

Leopoldo, Igarapé e Canadá apresentam uma declive sutil, que pode ser percebido na 

diferença de altura dos seus baldrames –, 6 fábricas estão implantadas em terrenos em 

declive (engenhos Capela, Bom Jardim, Japecanga, Ribeiro e Guarita) e 2 estão em 

aclive (engenhos Nascença e Mourisco). Somando-se o engenho Pituaçú, cuja fábrica 

                                                             
303 Não encontramos referências documentais ou mesmo relatos orais sobre a possível transformação da 

fábrica do engenho Olho D’água de São José de Mipibu em um engenho de grande porte ou em uma 

primitiva usina. Este é um ponto que merece ser investigado e aprofundado por outros estudos, pois a sua 

configuração arquitetônica não condiz com aquela identificada nos antigos banguês potiguares, se 

aproximando mais das antigas usinas.  

1 2 
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encontra-se em declive e a casa de purgar em aclive sutil, e o engenho Olho D’água, 

cuja fábrica está implantada em terreno plano e a casa de purgar e a destilaria em 

declive, temos que mais da metade das fábricas inventariadas estão implantadas em 

terrenos inclinados.  

Esse tipo de implantação está diretamente associado à localização dos engenhos, 

a maioria deles está situada nos vales dos rios do litoral oriental potiguar, e, 

principalmente à funcionalidade das fábricas, onde o desnível ajuda na condução do 

caldo da cana extraído na moenda até as caldeiras, que comumente estavam localizadas 

em um nível mais baixo. 

Figura 62: Topografia dos terrenos nos quais as fábricas estão implantadas 

 

 

 

 

 

1 – Engenho Verde Nasce (Ceará-Mirim) implantado em terreno plano; 2 – Engenho Belém (São José de 

Mipibu) implantado em terreno plano; 3 - Engenho Pituaçú (Canguaretama) implantado em terreno 

inclinado; 4 - Engenho Japecanga (Macaíba) implantado em terreno inclinado 

 

(1, 3 e 4) Autora: Luana Cruz, 2012/2015. Fonte: Acervo pessoal.  

(2) Autora: Fabiane Fonseca, 2013. Fonte: Acervo do IPHAN/RN. 
 

Em relação à planta-baixa, se destacam três formatos predominantes: a) a 

retangular, b) a em “L” invertido e c) a irregular. A maioria das fábricas possui planta-

baixa com formato retangular. Apesar dos acréscimos, originalmente a planta-baixa da 

3 4 

2 1 
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fábrica engenho Bosque em Goianinha também possuía formato retangular, assim como 

a do engenho Belém em São José de Mipibu, que atualmente apresenta parte das suas 

instalações demolidas e/ou arruinadas. A rigor, a planta-baixa da fábrica do engenho 

Pituaçú em Canguaretama apresenta um formato retangular.  Entretanto, devido a pouca 

diferença entre as medidas do seu comprimento e largura, podemos afirmar que planta-

baixa desta edificação possui um formato quase quadrangular, diferenciando-a das 

demais plantas retangulares. Devido à funcionalidade dos engenhos, nas fábricas que 

possuem planta-baixa no formato de “L” invertido, em geral, as casas de moenda e a de 

caldeiras estão localizadas em um bloco e a casa de purgar no outro. 

 

Quadro 22: Formato das plantas-baixas das fábricas 

FORMATO ENGENHO/USINA 

 
RETANGULAR 

 

Pituaçú (fábrica e casa de purgar), Igarapé, Nascença, Santa Rita, Bosque, 
Japecanga, Belém, Canadá, Olho D’água (fábrica e casa de prugar), Ribeiro 

“L” INVERTIDO Capela, Carnaubal, São Leopoldo e Bom Jardim 

IRREGULAR 
Verde Nasce, Mourisco, Olho D’água (destilaria), Guarita e Ilha Bela 
(usina) 

Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir das plantas-baixas das fábricas levantadas pelo 

IPHAN/RN (2013). 

 

 A configuração interna da fábrica do engenho Mourisco foi bastante alterada e 

atualmente sua planta-baixa possui um formato irregular, o que pode ter acontecido com 

outras fábricas com plantas-baixas também irregulares. A planta baixa da fábrica da 

usina Ilha Bela também se difere das demais, apresentando uma configuração bastante 

complexa e peculiar seja em relação ao formato da planta-baixa, à disposição dos 

ambientes e à volumetria, o que confirma as grandes mudanças sofridas pelas unidades 

fabris dos complexos açucareiros com o processo de modernização e mecanização da 

produção e o surgimento das usinas. 
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Figura 63: Plantas-baixas das fábricas dos engenhos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Engenho Santa Rita (Ceará-Mirim); 2 – Engenho Pituaçú (Canguaretama); 

3 – Engenho Capela (Ceará-Mirim) 

 

Fonte: Acervo do IPHAN/RN. 

 

 

4.4.3 Cobertura 

O formato da planta-baixa e o perfil do terreno repercutem diretamente na 

configuração das coberturas das fábricas. As fábricas de planta retangular apresentam 

em geral duas águas com cumeeira paralela à fachada frontal e as de planta em “L” 

invertido 4 águas com duas cumeeiras, uma paralela e outra perpendicular à fachada 

frontal, exceto a fábrica do engenho São Leopoldo em Ceará-Mirim, que possui duas 

LEGENDA 
1. Casa de moenda  
2. Casa de caldeiras 
3. Chaminé 
4. Caixa d’água 
5. Balança 
 

1 

 
4. Destilaria 
5. Destilaria 
6. Destilaria 

 
7. Destilaria 
8. Casa das caldeiras/escritório 
9. Casa de purgar 
 

LEGENDA 
1. Casa de moenda  
2. Casa de moenda 
3. Casa de moenda 
 

2 

LEGENDA 
1. Casa de purgar e 
depósito de mel  
2. Casa de caldeiras 
3. Casa de moenda e 
armazenamento  
4. Balança 
 

3 
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cumeeiras paralelas à fachada frontal. A topografia acidentada de alguns terrenos faz 

com que algumas coberturas se configurem em dois níveis, como podemos observar nas 

fábricas dos engenhos Nascença em Ceará-Mirim e Japecanga em Macaíba, ou mesmo 

em três níveis, como a do engenho Mourisco em Goianinha. Outra solução encontrada 

nas fábricas implantadas em terrenos inclinados é o prolongamento de uma das águas 

acompanhando a inclinação do terreno, tais como as cobertas das fábricas do engenho 

Pituaçú em Canguaretama, Guarita em Tibau do Sul e São Leopoldo em Ceará-Mirim.  

 A cobertura é outro elemento que diferencia a fábrica do engenho Olho D’água 

de São José de Mipibu das demais, pois este é o único que apresenta cobertura em 

quatro águas arrematada por platibanda
304

. As intervenções sofridas ao longo do tempo 

pela casa de purgar e pela destilaria do engenho Olho D’água também afetaram a 

configuração das cobertas dessas edificações, que atualmente apresentam coberturas 

irregulares. A usina Ilha Bela também apresenta uma cobertura irregular, com diversas 

águas em diversos níveis, fruto não de intervenções, como no caso da casa de purgar e 

da destilaria do engenho Olho D’água, mas sim da nova configuração da unidade fabril 

da usina em relação às dos banguês. 

 

4.4.4 Vãos e esquadrias 

Quanto aos vãos e esquadrias, a maioria das aberturas das fábricas é em verga 

reta. Também foram identificados arcos abatidos (quase plenos) na fábrica, casa de 

purgar e destilaria do engenho Olho D’água em São José de Mipibu e arcos plenos nos 

engenhos Carnaubal em Ceará-Mirim e nas ruínas do Lagoa do Fumo em São José de 

Mipibu. Apenas as aberturas da fábrica do engenho Verde Nasce e da fábrica, casa de 

purgar e destilaria do Olho D’água são emolduradas com cercaduras em argamassa. 

Um elemento bastante característico das fábricas dos engenhos são os cobogós, 

obtidos com a disposição de tijolos maciços na vertical e espaçados entre si ou 

inclinados formando triângulos. O uso de cobogós é mais um elemento que contribui 

para a ventilação das fábricas, especialmente das casas de caldeiras. Foram identificados 

cobogós nos engenhos Pituaçú (fábrica) em Canguaretama, Capela, Carnaubal e São 

                                                             
304 Fotografias antigas revelam que outras unidades fabris também possuíam telhado em quatro águas, tais 

como as dos engenhos Carnaubal em Ceará-Mirim, Bom Jardim em Goianinha e Lagoa do Fumo em São 

José de Mipibu, que atualmente estão em processo de arruinamento ou em ruínas.  
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Leopoldo em Ceará-Mirim, Bosque e Mourisco em Goianinha, Belém, Canadá, Olho 

D’água (fábrica) e Ribeiro em São José de Mipibu e até mesmo na usina Ilha Bela em 

Ceará-Mirim. 

As portas e janelas das fábricas são formadas por uma ou duas folhas de abrir em 

ficha de madeira. Também foram identificadas aberturas fechadas com grade de 

madeira nos engenhos Capela e Igarapé em Ceará-Mirim, Pituaçú (fábrica) em 

Canguaretama, Mourisco em Goianinha e Guarita em Tibau do Sul, ou mesmo com 

grades de ferro, como na fábrica do engenho São Leopoldo em Ceará-Mirim. Devido ao 

estado de conservação precário ou em arruinamento, não foram identificadas esquadrias 

nos engenhos Carnaubal em Ceará-Mirim, Bom Jardim em Goianinha e Ribeiro em São 

José de Mipibu e na usina Ilha Bela em Ceará-Mirim. Apesar do seu bom estado de 

conservação, o engenho Nascença em Ceará-Mirim também não possui mais as suas 

esquadrias.  

Figura 64: Vãos e esquadrias das fábricas dos engenhos 

  

  

1 – Aberturas em arco pleno nas ruínas do engenho Lagoa do Fumo (São José de Mipibu); 2 – Cobogós do 

engenho Pituaçú (Canguaretama); 3 – Esquadrias da fachada frontal do engenho Guarita (Tibau do Sul); 4 – 

Gradil de madeira roliça do engenho Guarita (Tibau do Sul) 

  

(1 e 2) Autora: Luana Cruz, 2012. Fonte: Acervo pessoal.  
(3 e 4) Autora: Fabiane Fonseca, 2013. Fonte: Acervo do IPHAN/RN. 

 

1 2 

3 4 



273 
 

Também foram identificados outros tipos de esquadrias em materiais diversos, 

frutos de intervenções posteriores, tais como a janela basculante de metal e vidro da 

fábrica do engenho Japecanga em Macaíba ou ainda as portas e janelas em caixilho de 

madeira e vidro na casa de purgar e na destilaria do engenho Olho D’água em São José 

de Mipibu, contribuindo para a descaracterização dessas edificações.  

 

 

4.4.5 Materiais e técnicas construtivas 

Em relação aos materiais e técnicas construtivas, as fábricas inventariadas são 

compostas por alvenarias autoportantes de tijolos cerâmicos maciços e pilares também 

de tijolos cerâmicos maciços com seções quadradas e bastante robustos. Em algumas 

fachadas de certas fábricas, como a do engenho Pituaçú, a alvenaria só se desenvolve 

até uma determinada altura e a cobertura é apoiada sobre pilares, gerando aberturas 

generosas entre a coberta e a alvenaria, facilitando assim a ventilação do ambiente. O 

inventário também identificou trechos em pedra de uma mureta de contenção na fábrica 

do engenho Pituaçú em Canguaretama e algumas alvenarias de taipa na fábrica do 

engenho Mourisco em Goianinha.  

Figura 65: Materiais e técnicas construtivas empregadas nas fábricas dos engenhos 
  

 

1 – Alvenaria de taipa do engenho Mourisco (Goianinha); 4 – Estrutura da coberta do engenho Canadá (São 

José de Mipibu) 
 

(1) Autora: Fabiane Fonseca, 2013. Fonte: Acervo do IPHAN/RN.  

(2) Autora: Luana Cruz, 2012. Fonte: Acervo pessoal. 
 

As coberturas são formadas por engradamento de madeira com telha cerâmica 

capa e canal e beiral simples. Mais uma vez, a fábrica, a casa de purgar e a destilaria do 

1 2 



274 
 

engenho Olho D’água em São José de Mipibu se diferenciam das demais, apresentando 

em algumas fachadas platibanda como arremate da coberta. Também foram 

identificadas telhas de fibrocimento nos engenhos Bom Jardim em Goianinha e Ribeiro 

em São José, fruto de intervenções posteriores. A usina Ilha Bela em Ceará-Mirim 

também apresenta esse tipo de telha. Entre as fábricas analisadas, as dos engenhos 

Carnaubal e Santa Rita, também localizadas neste município, não possuem mais 

cobertura. 

Outros elementos característicos das cobertas das fábricas dos antigos engenhos 

são os caibros e/ou ripas roliças que ainda podem ser identificados nos engenhos 

Pituaçú (fábrica e purgar), Nascença, Verde Nasce, Bosque, Mourisco, Japecanga, 

Belém, Canadá e Guarita. Essas coberturas são sustentadas por grandes vigas e 

pontaletes roliços e/ou serrados, ou ainda por tesouras de madeira serrada de 

configuração simples.  

Quanto aos acabamentos, as alvenarias são revestidas com argamassa e camada 

pictórica e algumas são revestidas apenas por camada pictórica, deixando os tijolos 

aparentes, como pode ser observado em todas as alvenarias da fábrica do engenho 

Nascença e em algumas da casa de purgar do engenho Pituaçú e das fábricas dos 

engenhos Capela, Igarapé, São Leopoldo, Mourisco e Guarita. Devido à falta de 

conservação, algumas alvenarias encontram-se revestidas apenas com argamassa, como, 

por exemplo, no caso dos engenhos Bosque, Mourisco e destilaria do Olho D’água, ou 

ainda sem nenhum acabamento, como no caso do engenho Carnaubal. 

A lajota cerâmica retangular do tipo tijoleira é amplamente utilizada como 

revestimento do piso das fábricas analisadas, sendo identificada nos engenhos Pituaçú 

(fábrica e casa de purgar), Igarapé, Nascença, Bom Jardim, Bosque, Mourisco, Belém, 

Canadá, Guarita e até mesmo na usina Ilha Bela. Também foram identificados pisos de 

paralelepípedo na fábrica do Pituaçú e na destilaria do Olho D’água, tabuado de madeira 

na fábrica do Pituaçú (mezanino/escritório) e na do Verde Nasce (balança), e trechos em 

terra batida nos engenhos Bosque e Canadá, na fábrica do Pituaçú e na destilaria do 

Olho D’água. 

 Cimento grosso, cimento liso, cerâmica esmaltada e até mesmo ladrilho 

hidráulico também foram observados nos pisos de algumas fábricas, provavelmente 
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aplicados em intervenções posteriores. A cerâmica esmaltada é observada 

principalmente naqueles engenhos em funcionamento ou que encerraram as suas 

atividades há pouco tempo, como o Japecanga em Macaíba e o Mucuripe em Ceará-

Mirim, devido às exigências da vigilância sanitária. As fábricas dos engenhos Capela, 

Carnaubal, Santa Rita e São Leopoldo em Ceará-Mirim, Bom Jardim e Mourisco em 

Goianinha, Belém, Canadá e a destilaria do Olho D’água em São José de Mipibu e a 

usina Ilha Bela em Ceará-Mirim apresentam trechos ou toda a edificação sem piso, com 

o solo exposto, relevando o abandono e a falta de manutenção desses imóveis. 

 As fábricas dos engenhos inventariados não possuem forro, apresentando a sua 

cobertura aparente. Apenas no engenho Japecanga foi identificado um forro em PVC, 

fruto de intervenções posteriores. 

 

 

4.4.6 Equipamentos e utensílios 

Algumas fábricas ainda apresentam equipamentos e utensílios remanescentes do 

seu antigo uso fabril, tais como moendas de ferro, equipamento característico da casa de 

moenda, caldeiras e tachos metálicos, conchas e outros utensílios utilizados na casa de 

caldeiras, fôrmas em madeira ou metálicas e suporte das fôrmas de açúcar também em 

madeira (também conhecidos como andainas
305

) típicos da casa de purgar, além de 

fôrmas de rapadura, alambiques e tonéis e até mesmo uma caixa d’água metálica. Outro 

equipamento açucareiro, característico do período de modernização dos engenhos, é a 

caldeira a vapor metálica, identificada em diversos engenhos. Destacam-se os 

equipamentos existentes nos engenhos Pituaçú em Canguaretama, Nascença e Verde 

Nasce em Ceará-Mirim, Bom Jardim, Bosque e Mourisco em Goianinha, Olho D’água 

em São José de Mipibu e Guarita em Tibau do Sul. Apesar das várias moendas de ferro 

identificadas, não foram encontradas moendas de madeira, seja movida a água ou a 

animais
306

.  

 

                                                             
305 AZEVEDO, 1990. 
306 Existe uma parte de uma moenda de madeira no engenho Olho D’água. Entretanto, segundo 

informações do proprietário, a mesma foi adquirida de um engenho de outro estado. 
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Figura 66: Equipamentos e utensílios das fábricas dos engenhos 

 

 

  

 

 
1 – Fôrma de açúcar em madeira do engenho Pituaçú (Canguaretama); 2 – Alambique de cobre do engenho 

Olho D’água (São José de Mipibu); 3 – Tonél de madeira para armazenar aguardente do engenho Olho 

D’água (São José de Mipibu); 4 – Modenda de ferro e madeira do engenho Lagoa do Fumo (São José de 

Mipibu); 5 – Caldeira metálica do engenho Bosque (Goianinha) 

 

Autora: Luana Cruz, 2012. Fonte: Acervo pessoal. 
 

 O inventário dos bens da então proprietária do engenho Cunhaú, Dona Antônia 

Josefa do Espírito Santo Ribeiro (esposa do também falecido cel. André de 

Albuquerque Maranhão), realizado em 1823 descreve o engenho que seria herdado 

pelos seus familiares e, com detalhes, os seus equipamento e utensílios, principalmente 

as caldeiras, tachas e panelas de cobre, relevando a importância e o valor destes: 

O Engenho denominado Cunhaú, de fabricar açúcar, moente e 
corrente, com casa de vivenda, casa de moenda, casa de caldeira e de 

purgar, uma capela de pedra-e-cal, o engenho aparamentado de tudo 

necessário, com duas caldeiras, uma dita de caldo frio, outra dita mais 

pequena, de cobre, uma bacia de resfriar, outra mais pequena, sete 
tachas, uma bacia de aparar espuma, um parol, tudo de cobre, e assim 

mais uma repartideira, três panelas e três espremedeiras, também de 

cobre, e quatro tachas de cobre, digo, de ferro coado [...]. 
(MEDEIROS FILHO, 1993, p. 51). 

5 4 

1 2 3 
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4.5 AS PRIMEIRAS USINAS 

Poucos exemplares, ou quase nenhum, das unidades fabris das antigas usinas do 

litoral oriental potiguar foram preservados. O Inventário do IPHAN/RN identificou seis 

usinas: Estivas em Arez, Ilha do Maranhão em Canguaretama, São Francisco, Ilha Bela, 

Guanabara e Santa Terezinha em Ceará-Mirim. Destas, duas não foram inventariadas, 

pois se encontram completamente descaracterizadas: as usinas Estivas em Arez e a São 

Francisco em Ceará-Mirim. Ambas tiveram como origem antigos banguês e se 

transformaram em usinas em 1929.  Entretanto, suas instalações fabris atuais são 

construções contemporâneas. Outras duas, as usinas Ilha do Maranhão em 

Canguaretama, primeira construída em terras potiguares, e Ilha Bela em Ceará-Mirim, 

construída na década de 1930, encontram-se em ruína e em arruinamento, 

respectivamente. Já as usinas Guanabara, construída em 1929, e Santa Terezinha, 

instalada em 1947, só possuem a chaminé como estrutura remanescente da antiga 

fábrica
307

. 

Figura 67: Fotografias das antigas usinas de açúcar do litoral oriental 
  

  

1 e 2 – Usina Ilha do Maranhão (Canguaretama); 3 e 4 – Antiga usina Estivas (Arez) 

 

Autores e datas desconhecidos. Fonte: Acervo pessoal de Valério de Araújo Lima (imagens reproduzidas 

por Fabiane Fonseca em 2013). 

                                                             
307 IPHAN/RN, 2013. 

1 2 

3 4 
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Figura 68: Fotografias das antigas usinas de açúcar do litoral oriental 

  

1 – Usina Ilha Bela (Ceará-Mirim); 2 – Usina Santa Terezina (Ceará-Mirim) 

 

(1) Autor e data desconhecidos. Fonte: Arquivo da Junta Comercial do Estado (imagens reproduzidas por 

Fabiane Fonseca em 2013). 

(2) Auto e data desconhecidos. Fonte: Acervo do IPHAN/RN. 
 

Apesar da quase ausência de registros materiais das antigas fábricas, podemos 

fazer algumas observações sobre a sua arquitetura a partir de fotografias antigas 

levantadas pelo Inventário do IPHAN/RN (figuras 67 e 68). As mudanças no processo 

produtivo repercutiram diretamente no programa de necessidades, na planta-baixa e na 

volumetria dessas unidades fabris. As fábricas se tornaram maiores e as chaminés mais 

altas. O gabarito das edificações também aumentou e sua volumetria se tornou menos 

compacta e mais movimentada, com a justaposição de vários volumes com alturas e 

coberturas diferentes, seja em duas ou quatro águas, com cumeeira ora paralela, ora 

perpendicular à fachada frontal.  

Como vimos anteriormente, as fábricas dos engenhos Lagoa do Fumo e Olho 

D’água em São José de Mipibu também apresentam uma arquitetura mais verticalizada 

do que as demais, principalmente a do Olho D’água. Seu gabarito e altura elevada da 

sua chaminé nos leva a supor que esta pode ter sido uma instalação fabril de transição 

entre os banguês e as primeiras usinas, uma espécie de engenho de grande porte com 

equipamentos mais modernos
308

.   

 

 

                                                             
308

 Não encontramos referências documentais ou mesmo relatos orais sobre a possível transformação da 

fábrica do tradicional engenho Olho D’água de São José de Mipibu em um engenho de grande porte. Este 

é um ponto que merece ser investigado e aprofundado por outros estudos, pois a sua configuração 

arquitetônica não condiz com aquela identificada nos antigos banguês potiguares. 

1 2 
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Figura 69: Volumetria das fábricas 

  
1 – Fotografia antiga do engenho Lagoa do Fumo (São José de Mipibu); 2 – Engenho Olho D’água (São José 

de Mipibu) 

 

(1) Autor e data desconhecidos. Fonte: Registro da autora de fotografia existente na casa grande do engenho. 

(2) Autora: Luana Cruz, 2012. Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

4.6 A ARQUITETURA DO AÇÚCAR NO LITORAL ORIENTAL POTIGUAR 

 Apesar da grande diversidade arquitetônica, analisando o conjunto de casas 

grandes, capelas e fábricas dos antigos engenhos do Rio Grande do Norte levantadas 

pelo Inventário do IPHAN/RN (2013), conseguimos identificar alguns partidos (ou 

padrões) arquitetônicos para cada edificação-tipo. Este item, tem por objetivo descrever 

as características essenciais ou mais comuns das edificações analisadas. 

 Entre as capelas, o programa de necessidades e o formato das suas plantas-

baixas definem três partidos distintos: a) as de planta retangular, b) “L” invertido e c) 

cruz latina. As capelas dos engenhos que possuem planta retangular apresentam um 

programa de necessidades básico, composto de nave e capela-mor, podendo ser 

acrescido de coro ou copiar. Esse grupo pode ser dividido em dois subgrupos: 

retangular regular, onde nave e capela-mor possuem a mesma largura, e retangular 

escalonado, onde a largura da capela-mor é menor do que a da nave. Neste subgrupo 

estão alguns dos templos mais antigos, como a capela de São João do engenho Ribeiro 

em São José de Mipibu e a de N. S. do Perpétuo Socorro de Utinga em São Gonçalo do 

Amarante (com coro). O primeiro subgrupo tem como exemplares as capelas de Santana 

e São Joaquim do engenho Ribeiro (única com copiar), a dos engenhos Boa Vista e 

Lagoa do Fumo, as três localizadas em São José de Mipibu, e a capela do engenho/usina 

São Francisco em Ceará-Mirim.  

1 2 
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As capelas de partido em “L” invertido além de nave e capela-mor, também 

possuem sacristia, podendo apresentar também o coro. Neste estão alguns dos templos 

mais antigos, como a capela de N. S. das Candeias do engenho Cunhaú em 

Canguaretama e a do engenho Tamatanduba em Pedro Velho. Por fim, temos aquelas 

com planta-baixa em formato de cruz latina, que além da nave e capela-mor, também 

possuem capelas laterais. O único exemplar desse partido é a capela do engenho 

Cruzeiro em Ceará-Mirim. 

Os templos mais antigos estão implantados em São Gonçalo do Amarante, 

antigo arrabalde da capital Natal, e na porção sul do litoral oriental, em Canguaretama e 

Pedro Velho, onde teve início a cultura da cana-de-açúcar potiguar, e em São José de 

Mipibu, área de expansão dos canaviais a partir de meados do século XVIII. Nesse 

período histórico de poucos e nascentes núcleos urbanos e de um território pouco 

adensado/ocupado, as capelas dos engenhos tinham um papel importante não só para 

essas unidades rurais, mas também para a população do entorno, funcionando como um 

importante espaço de socialização da comunidade. Assim, em geral, as capelas mais 

antigas são também as maiores e mais numerosas entre o universo inventariado, 

construídas com materiais mais duráveis, como a alvenaria mista de pedra e tijolos, o 

que contribuiu para a sua longevidade. Os principais partidos associado a esse período é 

o retangular escalonado e o em L invertido. Quanto ao tratamento estético, nessas 

capelas identificamos elementos típicos da arquitetura religiosa colonial, especialmente 

no tratamento dos frontões com curvas e contracurvas e no arremate das coberturas com 

cimalhas e beiraseveira. 

A partir de meados do século XIX os canaviais se expandem para a porção norte 

do litoral oriental, tendo Ceará-Mirim como o principal centro produtor de açúcar do 

Rio Grande do Norte. Datam dessa época os templos dos engenhos do vale do Ceará-

Mirim. Apesar desse ter sido o período áureo da cultura canavieira potiguar, 

percebemos uma diminuição no número de capelas se comparado com aumento do 

número de engenhos. Com a consolidação e ampliação dos núcleos urbanos, as igrejas 

das cidades e vilas foram cada vez mais assumindo o papel desempenhado pelas capelas 

rurais de espaço religiosos e de socialização. Isso se reflete na diminuição do porte e na 

simplificação do programa de necessidades desses templos, que apresentam apenas nave 

e capela-mor e não mais sacristia ou coro, elementos típicos de capelas voltadas para 
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um público maior. É o caso das capelas do engenho Lagoa do Fumo em São José de 

Mipibu e do engenho/usina São Francisco em Ceará-Mirim. Por outro lado, nesse 

período a construção de capelas passa cada vez mais a ser um símbolo de status entre os 

senhores de engenho. Muitas delas, como a nova capela do engenho Ribeiro e a do 

engenho/usina São Francisco, se transformaram em verdadeiros mausoléus, abrigando 

lápides e túmulos dos senhores de engenho e seus familiares tanto no seu interior quanto 

no seu exterior. Se por um lado o partido arquitetônico das capelas construídas a partir 

de meados do século XIX aponta para uma diminuição do porte e simplificação do 

programa, por outro também percebemos um movimento contrário, principalmente no 

início do século XX, de uma maior liberdade formal, seja em planta-baixa, na 

volumetria ou no tratamento estético das capelas, e uma ampliação do programa de 

necessidades. O único exemplar dessa tendência é a capela do engenho Cruzeiro em 

Ceará-Mirim, cuja planta em formato de cruz latina, com nave, capela-mor, capelas 

laterais e torres sineiras, a destaca das demais. Nesse período, elementos do gosto 

eclético, como platibandas ornamentadas com elementos geométricos, passam a 

predominar entre os templos dos engenhos. 

Grosso modo, as fábricas dos antigos engenhos são amplos galpões cobertos por 

grandes telhados de duas águas com telha cerâmica e engradamento de madeira roliça, 

suportados por grandes esteios e/ou tesouras de madeiras apoiados em pilares robustos 

de alvenaria também de tijolos maciços. Sua arquitetura tem como principal 

característica a funcionalidade e o despojamento ornamental. Assim, seu programa de 

necessidades básico reflete diretamente o processo de produção do açúcar: casa de 

moenda, onde a cana-de-açúcar era moída e o caldo extraído; casa de caldeiras (ou de 

cozimento), na qual o caldo era fervido, a água evaporada e parte das impurezas 

retiradas; e casa de purgar, onde o açúcar era colocado em fôrmas para a sua purificação 

final. A funcionalidade da edificação fabril deixou marcas nos seus ambientes. A casa 

de moenda se caracteriza por um grande espaço livre para abrigar a moenda de cana. As 

antigas moendas movidas à água
309

 ou à tração animal possuíam grandes dimensões, 

fazendo com deste fosse um ambiente bastante amplo
310

. A casa de caldeiras pode ser 

                                                             
309 Dos antigos engenhos do Rio Grande do Norte, o único sobre o qual identificamos registros 

documentais da existência de moenda movida a água é o Cunhaú. A maioria das moendas dos engenhos 

potiguares era movida a tração animal. 
310 Com o surgimento da moenda movida a vapor e, posteriormente, das moendas alimentadas por 

combustíveis (como o diesel), cujas dimensões são bem menores daquelas moendas movidas a água ou a 
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identificada pela localização de caldeiras e tachos, dispostos de forma sequenciada 

sobre a fornalha, e da chaminé, localizada na parte externa da edificação. Outros 

elementos característicos são o desnível do piso em relação à casa de moenda, uma 

estratégia comumente utilizada para facilitar a condução do caldo de cana para as 

caldeiras, e a existência de cobogós e outros tipos de aberturas para facilitar a ventilação 

desse ambiente, que apresentava altas temperaturas devido ao calor gerado pela 

fornalha. A casa de purgar tem como principal característica o caimento existente no 

piso e as calhas que conduziam o mel que escorria do fundo das formas para um tanque, 

também localizado no piso, no qual o mesmo era armazenado.  

Assim como nas capelas, analisando a forma da planta-baixa e a distribuição dos 

ambientes também podemos definir alguns partidos arquitetônicos para as fábricas dos 

antigos engenhos potiguares: a) edificação única com planta retangular, b) edificação 

única com planta em “L” invertido, c) edificação única com planta irregular e d) duas ou 

três edificações distintas, sendo ambas com planta retangular. Essa primeira tipologia é 

a mais comum entre as unidades fabris dos antigos engenhos norte-rio-grandenses, onde 

casa de moenda, casa de caldeiras e casa de purgar estão reunidas em uma única 

construção. As fábricas dos engenhos Nascença e Santa Rita em Ceará-Mirim, Bosque 

em Goiainha, Japecanga em Macaíba, Canadá e Ribeiro em São José de Mipibu são 

alguns exemplares desse partido arquitetônico.  

As fábricas dos engenhos Capela, Carnaubal e São Leopoldo em Ceará-Mirim e 

Bom Jardim em Goianinha apresentam partido em “L” invertido, em geral com casa de 

moenda e de caldeiras em um bloco e casa de purgar no outro. Mais incomuns entre os 

engenhos potiguares são as unidades fabris formadas por edificação única com planta 

irregular e, principalmente, por duas ou três edificações distintas, ambas com planta 

retangular. Desse primeiro partido, temos apenas as fábricas dos engenhos Verde Nasce 

em Ceará-Mirim, Guarita em Tibau do Sul e Mourisco em Goianinha, este último já 

bastante alterado, o que pode ter repercutido na configuração original da sua planta-

baixa. O partido de duas ou três edificações só é observado nas fábricas do engenho 

Pituaçú em Canguaretama e Olho D’água em São José de Mipibu. O primeiro possui 

uma fábrica completa com casa de purgar, de caldeiras de purgar e destalaria em uma 

edificação e outra casa de purgar em uma construção distinta, provavelmente construída 

                                                                                                                                                                                   
tração animal, a casa de moenda se tornou muito ampla para esse equipamento, resultando na 

reconfiguração de muitas fábricas, como podemos observar na fábrica do engenho Pituaçú. 
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em um período de ampliação da produção. Acreditamos que a fábrica do engenho Olho 

D’água abrigava casa de moenda e de caldeiras em uma edificação e casa de purgar em 

outra, além da destilaria, que ocupa uma terceira construção. Entretanto, as diversas 

intervenções sofridas pelas mesmas dificulta uma análise mais conclusiva. 

As fábricas sofreram poucas alterações ao longo do tempo. Apenas a partir de 

meados do século XIX, com a introdução de novas tecnologias, como a moenda movida 

a vapor, percebemos maiores modificações na sua arquitetura, principalmente na sua 

parte interna. Duas unidades fabris inventariadas se distinguem das demais pelo seu 

porte: as fábricas dos engenhos Olho D’água e do Lagoa do Fumo em São José de 

Mipibu. A cobertura em quatro águas e o gabarito elevado com aberturas em dois 

níveis, sugerindo dois pavimentos ou pé-direito duplo, fazem destes exemplares únicos 

e nos levam a crer que esta pode ter sido uma arquitetura de transição entre as antigas 

fábricas dos banguês e a primeiras usinas potiguares, uma espécie de engenho de grande 

porte. Mas, foi apenas com o surgimento das primeiras usinas que a arquitetura fabril 

passou por mudanças mais significativas. A modernização e a mecanização do processo 

de produção do açúcar deu origem às primeiras usinas, unidades fabris bastante distintas 

dos antigos engenhos banguês seja no seu programa de necessidades, na sua planta-

baixa ou até mesmo no gabarito e volumetria dessas novas construções, que se tornaram 

cada vez mais complexas e de maior porte.  

Com o surgimento das usinas e a gradativa decadência dos banguês, alguns 

engenhos se mantiveram produzindo não mais açúcar, mas sim outros produtos como 

aguardente, rapadura e melaço. Entretanto, a maioria das fábricas dos antigos engenhos 

potiguares se tornou obsoleta e foi abandonada ou adaptada para abrigar armazéns, 

currais e outros usos distintos dos originais, contribuindo para a descaracterização e 

degradação dessa edificação-tipo, onde apenas poucos exemplares persistiram até os 

dias de hoje.  

Diferentemente das fábricas dos banguês, cuja produção de açúcar se tornou 

obsoleta, o uso residencial se manteve, fazendo com que uma parcela significativa das 

casas grandes dos antigos engenhos potiguares fosse preservada.  Entretanto, estas 

edificações sofreram muitas alterações ao longo do tempo e poucos foram os 

exemplares que se mantiveram íntegros. Desconsiderando as principais alterações 

sofridas pelas casas grandes desses engenhos, identificamos alguns partidos 
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arquitetônicos, tendo como principais características o formato da planta-baixa e da 

cobertura: a) planta retangular com maior dimensão desenvolvida no sentido 

longitudinal e cobertura em duas águas no volume principal; b) planta retangular com 

maior dimensão desenvolvida no sentido longitudinal e cobertura em quatro águas e c) 

planta retangular com maior dimensão desenvolvida no sentido transversal e cobertura 

em duas águas no volume principal.  

As casas grandes dos engenhos Bom Jardim, Bosque e Ilha Grande em 

Goianinha, Olho D’água e Ribeiro em São José de Mipibu, Olho D’água do Luca em 

São Gonçalo do Amarante e São Francisco em Ceará-Mirim são edificações do partido 

de planta retangular e cobertura em quatro águas. Todas essas edificações são térreas, 

exceto a casa grande do engenho/usina São Francisco, um sobrado de dois pavimentos. 

Apesar da maioria dessas casas grandes ter varanda atualmente, acreditamos que apenas 

a do engenho Bom Jardim possuía esse ambiente na sua configuração original. 

Pertencem a esse grupo algumas das casas grandes mais imponentes do período colonial 

do Rio Grande do Norte, como as dos engenhos Bosque, Olho D’água do Luca e São 

Francisco.  

Os partidos de planta retangular com maior dimensão desenvolvida no sentido 

longitudinal e cobertura em duas águas no volume principal é um dos mais comuns 

entre as casas grandes dos engenhos norte-rio-grandenses. Todas essas edificações 

possuem varanda, que podem estar sobre as mesmas águas do volume principal 

(engenhos Guarita em Tibau do Sul e Guaporé e Nascença em Ceará-Mirim) ou 

configurando águas independentes (engenhos Igarapé e Palmeira em Ceará-Mirim). 

Quanto à localização, as varandas comumente estão situadas junto à fachada frontal das 

edificações, mas também podem estar dispostas nos lados e até mesmo na parte 

posterior do edifício, funcionando como uma área social e ao mesmo tempo como um 

elemento de proteção contra o sol e a chuva, proporcionando um maior conforto térmico 

à edificação, ou até mesmo com uma extensão da área de serviço, no caso daquelas 

localizadas na parte nos fundos do imóvel, como podemos observar na casa grande do 

engenho Guaporé. Esse partido é um dos mais característicos da arquitetura das casas 

grandes norte-rio-grandenses, que tem na residência do engenho Igarapé um dos seus 

exemplares mais significativos, não pelo requinte, mas sim pela simplicidade e 
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elegância da sua arquitetura, marcada por generosos panos de coberturas e varandas que 

cercam os três lados da edificação, cujos pilares conferem ritmo à mesma.  

O partido de planta retangular com maior dimensão desenvolvida no sentido 

transversal e cobertura em duas águas no volume principal pode ser dividido em dois 

subgrupos: o primeiro sem varanda (engenhos Santa Rita em Ceará-Mirim e Morgado 

em São José de Mipibu) e o segundo com varanda contornando um, dois ou até mesmo 

três lados da edificação (engenhos Sumaré e Mourisco em Goianinha, Pavilhão do Sol 

em Nísia Floresta, e Canadá e Santo Antônio em São José de Mipibu). Esse partido 

arquitetônico está associado principalmente ao final do século XIX e o início do século 

XX, onde as casas grandes dos engenhos potiguares começam a se aproximar das 

tipologias encontradas nas residências urbanas, tanto na sua forma e tratamento estético, 

quanto no seu programa de necessidades, ilustrando a relação cada vez mais próxima 

entre campo e cidade e a importância cada vez maior desta última. Em geral, as casas 

grandes dos antigos engenhos possuem um amplo programa de necessidades, com 

grande número de salas e quarto, reflexo não só do poder econômico dos senhores de 

engenho, mas também de suas famílias extensas, que englobavam esposa e filhos e 

também afilhados, compadres, etc. Entretanto, nesse partido arquitetônico percebemos 

uma tendência à simplificação do programa de necessidades, como pode ser observado 

nas casas grandes dos engenhos Morgado e Santa Rita. Essa arquitetura mais modesta 

reflete, em parte, a crise do açúcar e a consequente diminuição do poder econômico dos 

senhores de engenho da região. Quanto ao estilo arquitetônico, predominam os 

elementos que remetem ao gosto eclético, como platibandas e ou frontões com 

ornamentos geométricos, como podemos observar nos engenhos Sumaré, Canadá e 

Santo Antônio, uns dos mais exemplares mais característicos desse partido. 

  Para além desses partidos, existem outras tipologias arquitetônicas bastante 

variadas, tais como as casas grandes dos engenhos Pituaçú em Canguaretama, Paquetá 

em Goianinha, Ferreiro Torto em Macaíba e Imburanas em Ceará-Mirim, cujas 

configurações das plantas-baixas e das coberturas tornam estas edificações únicas no 

universo de casas grandes potiguares. Assim como as capelas, as casas grandes também 

receberam um tratamento diferenciado, com o emprego de materiais mais duráveis e um 

maior apelo estético. Dessa forma, muitas casas de vivenda, como as citadas acima, 

assumem o porte quase monumental, se destacando não só entre as residências dos 
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engenhos, mas até mesmo sobrepujando as dos núcleos urbanos do litoral oriental 

potiguar, confirmando a importância da vida rural nesse período. 

Ao longo do tempo, o uso residencial se manteve na maioria das casas grandes, 

mas muitas intervenções foram feitas no sentido de adaptar essas edificações às 

demandas da vida moderna ou ainda às necessidades dos seus proprietários, seja 

alterando a edificação existente ou ampliando a sua área com a construção de anexos. 

Nesse sentido, algumas das alterações mais comuns nas casas grandes dos antigos 

engenhos potiguares é o acréscimo de banheiros e de varandas (ou alpendres). A 

varanda é um ambiente que já existia em algumas casas grandes, mas que foi 

amplamente incorporada ao longo do tempo por aquelas que não a possuíam. Além de 

funcionar como um espaço de transição entre o exterior e o interior da edificação e de 

área de social, esta é uma solução arquitetônica muito adequada ao clima do litoral 

oriental do Rio Grande do Norte, protegendo este ambiente do sol e da chuva, mas 

permitindo a entrada do vento, contribuindo assim para a sensação de conforto térmico 

não só nas varandas, mas também nos ambientes internos da edificação protegidos da 

insolação direta pelos alpendres.  



287 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: O PAPEL DA REDE DO AÇÚCAR NA 

FORMAÇÃO DO LITORAL ORIENTAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

Ao longo dos quatro capítulos desta tese procuramos entender o 

desenvolvimento da economia açucareira e caracterizar o território norte-rio-grandense 

associado à cultura da cana-de-açúcar nas dimensões regional, urbana e arquitetônica. 

Território este que foi sendo apropriado e estruturado conforme interesse dos grupos 

sociais dominantes, cujas relações sociais, políticas e econômicas deram forma a 

arranjos espaciais específicos, que são ao mesmo tempo resultado e condicionante desse 

processo de histórico de humanização do ambiente natural. Dentro desse processo mais 

amplo de estruturação do território potiguar, definimos um recorte específico, 

destacando o cultivo da cana e a produção de açúcar e as relações a elas associadas. Esta 

atividade econômica se desenvolveu de forma praticamente ininterrupta no Rio Grande 

do Norte desde o início do processo de colonização efetiva da capitania até os dias 

atuais e influenciou profundamente a sua região de mais antiga ocupação: o litoral 

oriental.  

Para tentarmos responder a questão desta pesquisa sobre qual foi o papel da 

produção e dos engenhos de açúcar no processo de estruturação do território potiguar, 

utilizamos o conceito de rede, que nos ajudou a espacializar as relações que 

estruturaram o seu litoral oriental, bem como a articular as três dimensões de análise do 

território. Fazendo uma analogia com a definição empregada por Dias (2012), para a 

qual todo fluxo pressupõe a existência de uma rede, pudemos identificar uma rede de 

produção, transporte e comercialização do açúcar que se formou ao longo do tempo no 

litoral oriental do Rio Grande do Norte, através da qual os fluxos de mercadorias 

(açúcar e derivados), de mão de obra e de capitais circularam entre fixos – centros 

produtores (engenhos) e centro de distribuição e comercialização (portos e praças 

comerciais, normalmente os núcleos urbanos) – através de articulações, como rios, 

caminhos, estradas e ferrovias.  

Analisando essa rede do açúcar do litoral oriental potiguar e a configuração que 

os fluxos, os fixos e as articulações assumiram ao longo dos séculos, pudemos 

identificar pelo menos três períodos distintos: um primeiro momento de gestação da 

rede durante os séculos XVII e XVIII, um segundo de consolidação durante o século 

XIX e um terceiro de reconfiguração a partir do século XX. A formação e a evolução 
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dessa rede foram ilustradas em mapas, nos quais destacamos os seus principais 

elementos: os engenhos e/ou a área de cultivo da cana-de-açúcar, os principais núcleos 

de povoamento e as vias de comunicação do litoral oriental que conectavam os centros 

produtores aos de distribuição e comercialização do açúcar.    

Os mapas dos séculos XVII e XVIII (figuras 70 e 71) correspondem ao período 

de gestação da rede açucareira. No início do século XVII foi implantado o primeiro 

engenho da então capitania do Rio Grande, o Cunhaú, marcando o início do cultivo de 

cana e da produção de açúcar nas suas terras. Nos séculos XVII e XVIII a economia 

canavieira potiguar estava voltada principalmente para o mercado intracolonial e para 

produtos menos elaborados, como rapadura, melaço e aguardente, e se inseria de forma 

periférica na economia da colônia, que tinha no gado o seu principal produto 

econômico. No século XVII a produção de açúcar e derivados estava centrada em 

poucos engenhos localizados nos vales dos rios Potengi e Curimataú. Os principais 

núcleos populacionais do litoral oriental eram a cidade do Natal, capital do Rio Grande, 

o povoado existente no entorno do engenho Cunhaú e algumas aldeias de índios, com 

destaque para a de Mipibu. As principais vias de comunicação eram os rios e o oceano 

Atlântico e os poucos e rústicos caminhos existentes no litoral conectando engenhos, 

currais de gado e povoados da região. Nesse período, as margens dos rios e as baías e 

enseadas naturais do litoral oriental se configuravam como uma espécie de portos 

naturais que praticamente não possuíam infraestrutura.  
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Figura 70: Litoral Oriental do Rio Grande do Norte (final do século XVII) 

Autores: Mapa elaborado por Luana Cruz e Hélio J. de Oliveira Jr. (2015). Fonte: Acervo pessoal.  
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Figura 71: Litoral Oriental do Rio Grande do Norte (meados do século XVIII) 

Autores: Mapa elaborado por Luana Cruz e Hélio J. de Oliveira Jr. (2015). Fonte: Acervo pessoal.  
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Ao longo do século XVIII, especialmente a partir da segunda metade, 

observamos um aumento lento, porém progressivo, da área de cultivo da cana-de-açúcar 

e do número de engenhos do Rio Grande do Norte, que se expandiram principalmente 

na porção sul do litoral oriental, alcançando o vale do Capió e o do Jacú. Mesmo que 

limitado, esse desenvolvimento econômico veio acompanhado de um certo 

desenvolvimento urbano e demográfico. Nesse período, os principais núcleos de 

povoamento eram a cidade do Natal e as vilas de Extremoz, de São José, de Arez e Vila 

Flor, antigos aldeamentos de índios elevados à categoria de vilas, resultando no 

incremento do aparato administrativo da capitania. Essas novas vilas funcionavam como 

centros de controle da produção e do comércio do açúcar e também como centros de 

mão de obra barata para os engenhos. As principais vias de comunicação continuavam 

sendo os rios e os precários caminhos existentes na região. 

Nos primeiros séculos da colonização, mesmo que nascente, a atividade 

canavieira contribuiu para a apropriação do litoral oriental potiguar. Os poucos 

engenhos existentes nos séculos XVII e XVIII contribuíram não só para a exploração 

econômica das terras conquistadas, mas também para a ocupação e defesa do território, 

fixando a mão de obra no seu entorno e servindo como ponto de apoio para as guerras 

de conquista, em suma, servindo de apoio para o projeto colonizador português. Nesse 

período, os fluxos gerados com a produção, o transporte e a distribuição do açúcar e 

derivados, ainda que de forma limitada, dinamizaram as vias de comunicação da região 

e geraram rendas para os municípios e para a capitania, fortalecendo os núcleos de 

povoamento e incrementando a economia norte-rio-grandense. Assim, os engenhos, a 

cidade, as vilas e as vias de comunicação implantados no litoral oriental do Rio Grande 

(do Norte) nos primeiros séculos de colonização eram dinamizados pelos fluxos gerados 

com a atividade canavieira.  

 O mapa do século XIX (figura 72) ilustra o período de consolidação da rede do 

açúcar. Nessa época, principalmente a partir de meados do século XIX, o cultivo da 

cana e a produção de açúcar se expandiram em direção ao vale do rio Ceará-Mirim, que 

passou a ser o principal centro produtor potiguar juntamente com o vale do Capió, 

consolidando o litoral oriental como a principal região canavieira do Rio Grande do 

Norte. O açúcar (e o algodão) havia sobrepujado o gado, passando a ser um dos 

principais produtos econômicos da agora província. Esse verdadeiro boom da atividade 
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açucareira dinamizou a economia do litoral oriental potiguar e, em última instância, da 

própria província, atraindo investimentos importantes na infraestrutura dos vales 

açucareiros da região, através da construção e manutenção de estradas e pontes, da 

canalização e drenagem dos rios e abertura de suas barras, entre outros. O 

desenvolvimento da economia açucareira também repercutiu no fortalecimento dos 

núcleos urbanos existentes e na criação de novos. Durante o Império e a República 

Velha, o desenvolvimento econômico passou a ter um peso cada vez maior na criação 

de novos municípios, e sendo o açúcar um dos principais produtos econômicos do Rio 

Grande do Norte, os centros produtores do litoral oriental, tais como Ceará-Mirim, São 

José de Mipibu, Canguaretama e Goianinha, bem como os centros de distribuição e 

comercialização desse produto, como Macaíba e Nova Cruz – e também Canguaretama, 

que se configurava ao mesmo tempo como centro de produção e de 

distribuição/comercialização do açúcar do vale do Curimataú e adjacências –, assumem 

foros de vila e/ou de cidade durante o século XIX.  Por outro lado, outras vilas que não 

experimentaram o mesmo desenvolvimento econômico foram rebaixadas à categoria de 

povoação, tais como Extremoz, Arez e Vila Flor. No final do século XIX, novos 

municípios localizados mais para o interior do continente, e que também se 

beneficiaram dos fluxos do açúcar, foram criados, tais como Pedro Velho, Santo 

Antônio e Taipu, consolidando a ocupação do território em direção ao agreste do estado.  

Assim, no século XIX, a rede formada em torno da produção e comercialização do 

açúcar se consolidou e os fluxos gerados por essa atividade econômica contribuíram 

para o fortalecimento da rede urbana que estava se formando e para a 

consolidação/ampliação das vias de comunicação no litoral oriental. 
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Figura 72: Litoral Oriental do Rio Grande do Norte (meados do século XIX) 

Autores: Mapa elaborado por Luana Cruz e Hélio J. de Oliveira Jr. (2015). Fonte: Acervo pessoal.  
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O mapa do século XX (figura 73) representa o período de transformação da rede 

do açúcar. Desde o final do século XIX, a atividade açucareira vinha passando por uma 

crise que atingiu todo o país e que repercutiu de forma ainda mais intensa no Rio 

Grande do Norte, onde o atraso tecnológico no cultivo da cana e na produção de açúcar 

fazia com que a sua mercadoria fosse pouco fosse competitiva. Mas, foi em meio a essa 

crise que teve início a modernização da produção e dos meios de transporte do açúcar e 

a expansão da lavoura canavieira para o vale do rio Maxaranguape
311

, na parte norte do 

litoral oriental. Como forma de tentar superar a crise do açúcar, os senhores de engenho 

e os governadores do agora estado do Rio Grande do Norte se esforçaram no intuito de 

modernizar os meios de produção e de transporte dessa mercadoria, culminando na 

implantação da primeira estrada de ferro no final do século XIX, um marco na 

implantação das redes técnicas em terras norte-rio-grandenses, e no surgimento das 

primeiras usinas de açúcar no início do século XX. Esse processo de modernização 

repercutiu diretamente na rede açucareira do litoral. Com o passar do tempo, as usinas 

foram substituindo os antigos engenhos banguês, diminuindo gradativamente o número 

de unidades produtoras de açúcar. Com a implantação das primeiras ferrovias, que 

foram traçadas de forma a racionalizar e concentrar o escoamento da produção de 

açúcar dos vales litorâneos pelo porto de Natal, a capital se afirmou de fato como 

principal porto e praça comercial do estado e passou a se desenvolver na razão inversa 

dos antigos centros comerciais da região, como Macaíba e Canguaretama. A crise do 

açúcar também repercutiu nos principais centros produtores do litoral oriental, como 

Ceará-mirim e São José de Mipibu, que não contavam mais com os mesmos dividendos 

dessa atividade econômica.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
311 A rigor, a instalação de engenhos no vale do Maxaranguape teve início na segunda metade do século 

XIX, mas se intensificou/consolidou no início do século XX. 
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Figura 73: Litoral Oriental do Rio Grande do Norte (início do século XX) 

Autores: Mapa elaborado por Luana Cruz e Hélio J. de Oliveira Jr. (2015). Fonte: Acervo pessoal.  
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Assim, a rede do açúcar assumiu uma nova dinâmica e também uma nova 

configuração, com um número cada vez menor de unidades de produção e de centros de 

comercialização. Essa nova dinâmica da rede açucareira e a rede técnica instalada (a 

rede ferroviária) também repercutiram na rede urbana do litoral oriental. Com a 

concentração dos fluxos de distribuição e comercialização do açúcar em Natal, a renda 

gerada com essa atividade econômica, antes distribuída entre outros municípios, passa a 

se concentrar na capital, gerando um desenvolvimento urbano cada vez mais desigual, 

que irá culminar na atual configuração da rede urbana do litoral oriental potiguar, que 

tem como uma das principais caraterísticas a macrocefalia urbana de Natal e da sua 

região metropolitana. 

Nesse contexto, os caminhos do açúcar, ou seja, os fluxos associados à 

produção, distribuição e comercialização dessa mercadoria contribuíram para a 

formação de uma rede açucareira, mas também para a constituição e/ou consolidação 

das redes técnicas (de estradas, ferrovia, etc.) e da rede urbana no litoral oriental do Rio 

Grande do Norte e, em última instância, da própria configuração desse território no qual 

essas redes estão inseridas, influenciando e sendo influenciado por ele.  

Nos primeiros séculos da colonização, a apropriação efetiva do território foi 

fortemente influenciada pelas condicionantes ambientais. Nesse período, ainda não 

podemos falar de uma rede do açúcar propriamente dita, pois esta atividade econômica 

ainda era muito pouco desenvolvida em terras potiguares (assim como a própria 

capitania), onde o número de engenhos era bastante restrito e a produção voltada 

principalmente para o mercado intracolonial. Nesse período, estavam sendo lançadas as 

bases da rede que se formou em torno da produção, transporte e comercialização do 

açúcar no século XIX, principalmente a partir de meados do século, quando a atividade 

açucareira atinge o seu auge e os fluxos do açúcar se intensificam, os fixos se 

multiplicam e as articulações entre eles são deliberadamente estruturadas com o 

objetivo de facilitar o escoamento da produção agora voltada para a exportação. Os 

engenhos atraíam infraestrutura para o litoral oriental e fortaleciam os núcleos urbanos, 

que se configuravam como centros de produção e comercialização do açúcar. Esses 

núcleos urbanos e a infraestrutura implantada atraíam novos engenhos e fortaleciam os 

existentes, em uma relação de interdependência e retroalimentação.  
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O século XX foi marcado pelo desenvolvimento tecnológico e a modernização 

das redes técnicas, especialmente das vias de transporte e das unidades de produção. 

Nessa época, a constituição dessas redes se deu de forma ainda mais deliberada, como 

vimos no processo de implantação das primeiras ferrovias do Rio Grande do Norte, 

onde os interesses políticos associados ao dos senhores de engenho foram determinantes 

na sua implantação e na definição do seu traçado. Essa modernização das vias de 

transporte e das unidades de produção, juntamente com a crise do açúcar, influenciou 

diretamente a rede açucareira e a própria rede urbana do litoral oriental, resultando em 

uma nova dinâmica e configuração das mesmas. 

Esse processo histórico de formação da rede açucareira e de estruturação do 

litoral oriental deixou marcas na paisagem dessa região. Ainda podemos encontrar 

estruturas remanescentes daquela que era a célula central dessa rede, os antigos 

engenhos, a partir dos quais tinham início os fluxos do açúcar. Casas grandes, capelas, 

fábricas e chaminés podem ser encontradas ao longo de todo o litoral oriental potiguar, 

desde aquelas associadas os mais antigos engenhos instalados durante os séculos XVII e 

XVIII, como o Cunhaú, o Utinga e o Ferreiro Torto nos vales do Curimataú e do 

Potengi, até às estruturas relacionadas aos exemplares mais emblemáticos do período 

áureo da produção açucareira no século XIX, tais como os engenhos São Francisco, 

Guaporé e Lagoa do Fumo localizados nos vales do Ceará-Mirim e do Capió, e até 

mesmo raros exemplares das primeiras usinas de açúcar do Rio Grande do Norte, como 

as ruínas da usina Ilha Bela em Ceará-Mirim.  

Entretanto, esse patrimônio norte-rio-grandense encontra-se ameaçado pelo 

descaso e falta de valorização da história e da cultura potiguar não só por parte do poder 

público, mas também pela própria população. Apesar de modesta se comparada com a 

de outros estados nordestinos tradicionalmente associados à cultura canavieira como 

Bahia, Pernambuco, a arquitetura do açúcar potiguar reflete as características históricas 

da sua atividade açucareira, que se desenvolveu de forma tardia (por isso a maior parte 

dos exemplares data do século XIX), bem como o contexto social e cultural no qual foi 

produzida.  Ainda existem engenhos bastante significativos no Rio Grande do Norte. 

São registros materiais, que ajudam a contar a história não só da produção de açúcar 

norte-rio-grandense, mas também da própria formação desse território. 



298 
 

Como alertamos na introdução, esta pesquisa está longe de esgotar o tema e, por 

seu caráter amplo, levantou ainda mais questões específicas. Como era a configuração 

original das terras e do conjunto edificado dos primeiros engenhos como o Cunhaú, o 

Utinga e o Ferreiro Torto? Como se deu o processo de desmembramento de suas terras? 

É possível aprofundar o estudo sobre antigas usinas potiguares? Que marcas a economia 

açucareira deixou no espaço intraurbano dos principais municípios associados a essa 

atividade econômica? Qual era o traçado dos antigos caminhos do litoral oriental e 

como eles se consolidaram e/ou transformaram ao longo do tempo? Como se deu a 

expansão da cultura canavieira para o vale do Maxaranguape?  

 Enfim, esperamos que esta pesquisa tenha contribuído para a valorização da 

história da região de mais antiga ocupação do Rio Grande do Norte e do seu 

negligenciado patrimônio rural associado à cultura canavieira, bem como para que este 

estudo inicial possa suscitar novas pesquisas que sobre esses temas tão caros à ainda 

pouco aprofundada história da formação do território norte-rio-grandense.     
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ANEXO 

Mappa dos engenhos de moenda de ferro e engenhocas da comarca do Natal, da 

Província do Rio-Grande-do-Norte. Fonte: PASSOS, 1854. 


