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Editorial

 Na edição de estreia do periódico Atlanticus: Revista do Museu 
EXEA, iniciamos  um  dos objetivos do museu que consiste no fomento à 
pesquisa e divulgação do conhecimento. Geralmente museus fazem isso 
com suas exposições, galerias, mostras, eventos, espetáculos, publicações 
internas, no entanto, o Museu Marítimo EXEA decidiu que a população 
também pudesse fazer parte da pesquisa e produção de conhecimento 
e a solução encontrada para isso foi lançar um periódico do museu. 

 Como o objeto de estudo do Museu EXEA é o Oceano Atlântico, 
decidimos nomear nossa revista em homenagem ao segundo maior oceano 
da Terra, com seus 106.400.000 km2 de área, o que representa quase 20% 
da superfície do planeta, banhando mais de 60 países em três continentes. 

 A história do Atlântico é bastante antiga remontando desde a Pré-
História, com diferentes povos costeiros na África, Europa e Américas, passando 
pela Grécia Clássica, quando os gregos se referiam a este oceano pelos nomes 
de Mar Oceano ou Mar de Atlas, do qual originou-se atlântico, cujas águas 
naquele tempo, estendia-se para o desconhecido que ia além dos Pilares de 
Héracles, nome dado ao Estreito de Gibraltar, um dos mais movimentados do 
mundo, por marcar a conexão entre o Atlântico e o Mediterrâneo, em cujas 
águas, gregos, romanos, fenícios, cartagineses, árabes e outros povos navegaram.  

 Na Idade Média a costa do Atlântico na Europa, África, América Central 
e Caribe já era navegada por diferentes povos, fossem em canoas ou em pequenos 
navios, no entanto, destacam-se os navegadores escandinavos que na Era Viking 
(sécs. VIII-XI), foram os primeiros a cruzarem o Atlântico na região norte, indo da 
Noruega e Dinamarca até à Islândia, à Groenlândia e depois chegando ao Canadá, por 
volta do ano 1000, havendo evidências arqueológicas e relatos literários a respeito. 

 No século XV o Reino de Portugal iniciou novo marco para as 
navegações atlânticas, após a conquista da cidade de Ceuta, no Marrocos, 



feito considerado o início da Era dos Descobrimentos, termo hoje contestado pelas 
teorias pós-coloniais. A partir dessa conquista ocorrida em 1415, o governo português 
investiu na exploração costeira do continente africano. E em menos de um século a 
costa ocidental africana, de Gibraltar ao Cabo da Boa Esperança, já havia sido mapeada. 

 E no final do século XV tivemos dois feitos para a História Marítima Mundial, 
a primeira viagem de Cristóvão Colombo rumo às Índias em 1492, chegando ao Caribe, 
tornando-se a chamada “Descoberta das Américas”. Em seguida tivemos a expedição de 
Vasco da Gama contornando a África em 1498, estabelecendo o Caminho das Índias. 
A partir do século XVI, atravessar o Atlântico tornou-se algo comum. Embora que 
os europeus não se limitaram apenas a este oceano, indo para o Índico e o Pacífico. 

 Nesta breve exposição histórica foi apresentada um pouco da influência do 
Oceano Atlântico na história do mundo. Inclusive há várias outras histórias também, boas, 
heroicas, ruins e terríveis. O Atlântico foi palco de guerras, da colonização, da pirataria, do 
imperialismo e do tráfico negreiro. Um oceano de muitas histórias, de esperanças, de amores, 
de frustrações, de medos e de tragédias. Por conta dessa vastidão de possibilidades a Revista 
Atlanticus decidiu estuda-lo através da História, da Arqueologia, da Museologia, do Patrimônio 
Marítimo e do Direito Marítimo, de forma a contemplar várias facetas deste vasto oceano. 

 Sendo assim, é com orgulho que o Museu Marítimo EXEA lança a primeira edição da 
Atlanticus trazendo alguns trabalhos, apesar de que tivemos um processo trabalhoso para essa edição 
ficar pronta mesmo com o pouco. Mas como diz o ditado: “mar calmo nunca fez bom marinheiro”.

 Essa primeira edição é formada por cinco artigos de temas diversos, embora dois 
oriundos da Arqueologia e outros três advindos da História. Em cada uma das pesquisas os 
leitores poderão observar diferentes formas de estudar o mar, não precisando necessariamente 
trabalhar com ele em si, mas com sua costa e o papel dele para outras atividades. 

 No caso, destacamos os estudos em arqueologia, um resultante da colaboração entre 
pesquisadores portugueses e brasileiros sobre o naufrágio do Palpite, durante o século XIX, na costa 
do Ceará. O segundo estudo arqueológico também visa sobre naufrágios, mas dessa vez estudando 
os ocorridos na costa de Santa Catarina, inclusive, apresentando tabelas e gráficos sobre eles. 

 Indo para os estudos históricos, tivemos trabalhos com perspectivas distintas. 
O primeiro diz respeito a um estudo preliminar sobre o comércio algodoeiro paraibano, 
alavancado no XIX devido a Guerra de Secessão nos Estados Unidos. O segundo artigo 
aborda uma fortificação militar colonial, a Fortaleza de Santa Catarina do Cabedelo, erigida 
há mais de quatrocentos anos para proteger a foz do rio Paraíba. Por fim, valendo-se das 
comemorações dos 500 anos da conclusão da expedição de circum-navegação iniciada por 
Fernão de Magalhães e concluída por Juan Sebastián Elcano, apresentamos um estudo com 
fontes ainda pouco conhecidas, o qual mostra a árdua preocupação da Coroa Ibérica em 
salvaguardar o Estreito de Magalhães, ameaçado por Sir Frances Drake, o notório corsário inglês. 



 Por fim, essa primeira edição também trouxe nosso primeiro verbete, 
o qual abordou as caravelas, importantes embarcações que foram essenciais 
para o expansionismo ultramarítimo luso-espanhol na Idade Moderna. Em 
seguida os leitores poderão conferir um resumo cronológico das atividades e 
parcerias do museu, e um relatório de campo que analisou fardos de borracha 
advindos de navios alemães que naufragaram durante a Segunda Guerra. 

 Dessa forma, convido a todos a embarcar nessa 
jornada pelo conhecimento, subam a bordo, levantem a âncora, 
soltem as amarras, icem as velas. Tenham uma boa leitura.

 

Dr. Leandro Vilar Oliveira

Editor-chefe
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A EXPEDIÇÃO DO ESTREITO DE MAGALHÃES 
(1581-1584) E A ATUAÇÃO DOS HABSBURGO 
NO ATLÂNTICO SUL NAS ÚLTIMAS DÉCADAS 
DO SÉCULO XVI
THE STRAIT OF MAGELLAN EXPEDITION (1581-1584) AND 
THE HABSBURG ROLE IN THE SOUTH ATLANTIC IN THE 
LAST DECADES OF THE 16TH CENTURY

Resumo

Ao longo do século XVI, ataques e incursões corsárias a embarcações e instalações espanholas levaram o monarca Felipe 
II de Espanha a reforçar a segurança dos seus impérios americanos, aprimorando suas defesas na região. A rota marítima, 
que ligava os oceanos Atlântico e Pacífico, havia sido explorada pela primeira vez, em 1520, pelo português Fernão de 
Magalhães. Devido a ameaça do corsário inglês Francis Drake na região, no último quartel do século XVI, atormentando 
os portos chilenos e peruanos, o monarca espanhol decidiu elaborar uma expedição de combate que desestimulasse a 
repetição da empreitada inglesa. Este artigo pretende refletir sobre o papel da Armada do Estreito de Magalhães e sua atu-
ação no continente americano utilizando a documentação clássica e também fontes que ainda não haviam sido exploradas.

Palavras-chave: Atlântico; Monarquia Hispânica; Estreito de Magalhães.

Sylvia Brandão Ramalho de Brito *

* Doutora em História pela Universidade de Salamanca (Espanha). Afiliação Institucional: Universi-
dade de Salamanca. sylviabrito@usal.es - http://lattes.cnpq.br/3772852953502398. 

Abstract

During the 16th century, attacks and Corsican raids on Spanish vessels led the monarch Philip II to reinforce the secu-
rity of his American empires by improving his defenses in the region. The sea route, which connected the Atlantic and 
Pacific Oceans, had been explored for the first time in 1520 by the Portuguese Ferdinand Magellan. Due to the threat 
of the English corsair Francis Drake in the region, in the last quarter of the 16th century, tormenting the Chilean and 
Peruvian ports, the Spanish monarch decided to prepare a combat expedition that would discourage a repetition of 
the English military venture. This article intends to reflect on the role of the Armada of  the Strait and its actions in the 
American continent using classical documentation and also sources that had not yet been explored.

Key words: Atlantic; Hispanic Monarchy; Strait of Magellan.
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“Pasaste el duro estrecho de la muerte,
Que es otro Magallanes de la vida,

Y fuiste a ver de Radamanto fuerte
La India más adusta y encendida.

Si te engendraste de la misma suerte
Que el Dragón de Proserpina, vencida

Del gran poder de Júpiter su padre,
Verás agora el reino de tu madre1.”

Em 1520, o português Fernão de Magalhães2, no comando de uma 
pequena frota3 espanhola, utilizara, pela primeira vez, uma rota marítima 
no extremo sul do continente americano que ligava os oceanos Atlânti-
co e Pacífico. A comprovação da existência desta passagem interoceânica 
demonstrou que a Terra era redonda e que todos os continentes estariam 
conectados pelo mar. As condições climáticas adversas da região austral e 
os mares tormentosos, além da alongada distância da Espanha, desenco-
rajavam as viagens para as colônias espanholas no Pacífico através dessa 
passagem que ficou conhecida pelo nome de Estreito de Magalhães, con-
tinuando a navegação a ser feita pelo Caribe e Istmo do Panamá. Até os 
dias de hoje, o “estrecho de la muerte”, como denominou o poeta espanhol 
Lope de Vega, é uma região de navegação extremamente difícil.

O século XVI foi um período turbulento para o mundo ocidental. Os 
acontecimentos, naquela época, eram entendidos a partir de uma perspec-
tiva providencialista, havia uma condensação do espiritual com o político. 
Como explica José Antonio Maravall, existia “una acción de Dios sobre los 

1  Fragmento de “La Dragontea” (1598) de Lope de Vega.

2  Fernão de Magalhães (1480-1521) foi um navegador português com muitos anos de 
serviço prestado a Coroa lusitana. Baseado em sua experiência náutica e militar na chamada 
carreira da Índia, Magalhães estava empenhado em encontrar uma passagem nas Américas 
que levasse ao oriente. Desprestigiado pelo monarca português que recusou o patrocínio da 
expedição, Magalhães ofertou seu projeto náutico para a Monarquia Hispânica que aceitou a 
proposta de encontrar um caminho para a chamada Ilha das Especiarias. Para maiores infor-
mações, ver: GARCIA, José Manuel. A viagem de Fernão de Magalhães e os portugueses. 
Lisboa: Editorial Presença, 2007.

3  “Frota” é diferente de “armada”, no entanto, no século XVI e XVII se utilizava os 
dois termos indiscriminadamente como sinônimos. Ver: COVARRUBIAS OROZCO, Sebas-
tian. Tesoro de la lengua Castellana o Española. Madrid: Luis Sanchez, impressor del Rey 
NS., 1611.
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hombres y sobre las sociedades a la que el cristiano llama divina Provi-
dencia” (MARAVALL, 1997, p. 363). É impossível compreender a sociedade 
do Antigo Regime sem levar em consideração a projeção religiosa desse 
“homem barroco”, como denominou Villari (1995). As monarquias se-
riam parte instrumental dessa governação divinal do ocidente. Quando 
da união dinástica, os reinos de Portugal e Castela se alinharam, compar-
tilhando o mesmo fervor contrarreformista (VALLADARES, 2017, p. 90). A 
Monarquia Hispânica considerava-se, pois, mais do que legitimada para 
exercer o monopólio comercial e político do continente americano.

Foi a partir dessa convergência de circunstâncias que o nexo relati-
vamente amistoso entre a Espanha e a Inglaterra, costurado por vínculos 
matrimoniais que foram constituídos entre as duas monarquias, começou 
a esgarçar na segunda metade do século XVI. De acordo com Fernando 
Bouza, as relações entre as duas partes ficaram comprometidas porque 
tanto Felipe II quanto Isabel I levavam a cabo políticas de confessionali-
zação, em que ambos se apresentavam como os verdadeiros defensores 
da cristandade (BOUZA ÁLVAREZ, 2008, p. 368-369). Apesar da relevante 
presença da questão religiosa na motivação dos antagonismos surgidos 
entre o messianismo espanhol e o anglicanismo inglês, preconizados pelo 
providencialismo, os fatores políticos e econômicos se sobressaíram. Era 
crescente o descontentamento dos europeus do Norte com relação ao mo-
nopólio ibérico na América. Ao passo que foi estabelecido um trajeto re-
gular de navegação transatlântica, passaram a ser registradas ocorrências 
de aventureiros, piratas e corsários de origens diversas em busca de res-
gates e saques de bens e produtos, situação que foi aumentando progres-
sivamente, acompanhando a expansão do comércio das Índias – aliás, foi 
a própria confluência de novas rotas mercantis e a insustentabilidade do 
monopólio dos ibéricos que consolidaram a prática do corso, a pirataria 
dos mares. Para combater a doutrina exclusivista do mare clausum, mo-
narquias não-ibéricas contratavam os serviços de corsários em diversas 
ocasiões.

O Estreito de Magalhães, relativamente esquecido por várias déca-
das, voltou a ser uma questão importante devido à passagem, pela região, 
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do corsário Francis Drake4, ou el Draque, como diziam os espanhóis. Por 
essa época, um grupo de investidores ingleses organizou, de forma sigilo-
sa, uma pequena armada de cinco navios que teria como destino o sul do 
continente americano. Os barcos foram liderados por Drake e deixaram 
a Inglaterra em dezembro de 1577 (PARRY, 1984, p. 4). Essa mesma rota 
marítima havia sido explorada pela primeira vez por Magalhães, no iní-
cio do século XVI. O corsário inglês, em 1579, alcançou o Oceano Pacífico 
atravessando, no sentido leste-oeste, o Estreito de Magalhães. Ao encon-
trar desguarnecidas as costas das possessões castelhanas na região, Drake 
investiu contra portos no Chile e no Peru e, navegando mais para o norte, 
atacou o navio Nuestra Señora de la Concepción (tão bem artilhado que 
foi apelidado de Cacafuego) que transportava valiosíssima carga (somen-
te de prata levava cerca de 26 toneladas) em uma das maiores pilhagens 
realizadas por corsários e piratas naqueles tempos. Drake, que tinha por 
objetivo combater o monopólio do comércio marítimo espanhol, liderava 
uma verdadeira frota mercenária e seus ataques aterrorizaram as colônias 
espanholas e tornaram-se motivo de grande preocupação para o reino de 
Castela com relação à segurança da região. 

O Vice-Rei do Peru, Francisco de Toledo, enviou sugestão ao mo-
narca espanhol Felipe II para que fossem construídos galeões para fa-
zer o patrulhamento da região do Estreito. Como providência imediata, 
provisionou uma pequena expedição para perseguir o corsário inglês, na 
presunção de que ele, após as suas sortidas no litoral do Pacífico, retor-
naria para a Inglaterra através do Estreito. Toledo orientou que fossem 
averiguadas as particularidades do local, solicitando ainda a medição de 
todas as entradas que o Estreito possuísse “midiéndolas así por lo ancho 
como por lo fondo, y mirando en qual dellas hay mayores comodidades 
para fortalecerlas5”. No entanto, o encontro não ocorreu. Drake resolveu 
cruzar o Pacífico para alcançar as Molucas6, e, utilizando o caminho por-

4  Francis Drake (c. 1540-1595) foi um famoso navegador e explorador inglês que abriu 
o oceano Pacífico aos navios ingleses e ajudou a derrotar a Invencível Armada, a esquadra 
enviada pela Espanha para conquistar a Inglaterra, em 1586. Drake foi um dos homens mais 
célebres da marinha inglesa e recebeu de Elizabeth I o título de Sir, na volta de sua expedição 
de circum-navegação (PARRY, 1984).

5  Archivo General de Indias, AGI, Patronato 33, N. 2, R. 6, f. 3. 

6  Vinham precisamente do arquipélago indonésio Molucas as especiarias mais procu-
radas durante a modernidade (que já abasteciam há muito o mundo árabe).
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tuguês para as Índias, contornar o Cabo da Boa Esperança, retornou para 
a Inglaterra. A frota de perseguição ao corsário inglês, composta de duas 
embarcações, foi comandada por Pedro Sarmiento de Gamboa que, há vá-
rios anos, se encontrava residindo no Peru. 

Pedro Sarmiento de Gamboa foi um cosmógrafo e navegador es-
panhol que, em 1580, foi nomeado por Felipe II “governador das terras 
do Estreito de Magalhães”, cargo que viria a ocupar quando ocorresse a 
povoaçao do território. Sarmiento seria responsável pelos colonos que se 
fixariam na região e pela construção de fortes na entrada atlântica do Es-
treito. Em uma de suas obras mais famosas, publicada sob o título “Via-
ge [sic] al Estrecho de Magallanes en los años de 1579-1580 y noticia de 
la expedicion que despues hizo para poblarle7”, o cronista descreveu sua 
jornada partindo do Peru para combater o corsário inglês Francis Drake 
e, depois, relatou a travessia que fez do Estreito de Magalhães. O cosmó-
grafo após explorar os canais do Estreito, navegou rumo à Espanha para 
apresentar ao rei Felipe II a sua proposta de edificação de dois fortes na 
entrada do Estreito, que teriam a finalidade de dificultar a passagem de 
corsários das costas do Atlântico para o Pacífico8.

Quando Sarmiento de Gamboa chegou à Espanha, em agosto de 
1580, levando o relatório das suas investigações sobre a região do Estrei-
to de Magalhães, a situação conflituosa da Europa e a sucessão no reino 
de Portugal concentravam maiores atenções do monarca castelhano. Dois 
anos antes, o trágico desaparecimento do rei português D. Sebastião, em 
uma batalha contra os mouros no norte da África, havia ocasionado uma 
conturbada crise política em Portugal, já que o soberano não possuía des-
cendentes diretos. Com a vacância do trono português, o monarca espa-
nhol Felipe II, alegando seus direitos sucessórios, utilizando-se de meios 
diplomáticos e recorrendo ao seu poderio militar, conseguiu assumir a 
Coroa lusitana, configurando a junção das duas monarquias peninsulares 
(KAMEN, 2003, 257). A incorporação de Portugal representava a ampliação 
da estratégia voltada para o Atlântico e a incorporação de novos súditos es-
palhados pela Europa, África, Índias Orientais e América, nos territórios 

7  Optamos por atualizar a grafia em todas as citações documentais, excetuando-se 
títulos de obras.

8   AGI, Real Cédula, Indiferente, 582, L. 1, f. 31v-32v.
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que estariam sob o domínio da Coroa dos Habsburgo.

O corsário Francis Drake foi um grande personagem das eras fili-
pina e isabelina e representava uma latente ameaça para o domínio dos 
Habsburgo em finais do século XVI. Desde que as notícias dos ataques che-
garam à Espanha, começaram a ser estudadas pela Monarquia medidas 
para evitar a navegação de embarcações corsárias através do Estreito de 
Magalhães. A nova situação advinda com a união das duas Coroas ibéricas 
acrescentou novas preocupações ao rei Felipe II com relação ao Atlântico. 
Por conta da união monárquica, a defesa da região exigia, também, que 
fosse incluída a proteção às costas da América portuguesa, que estavam 
sendo objeto de constantes investidas de contrabandistas franceses, como 
era o caso das terras no entorno do rio Paraíba, no nordeste brasileiro. 

Embora a construção de galeões para o patrulhamento da entrada 
atlântica do Estreito de Magalhães (como sugerira o Vice-Rei do Peru) já 
tivesse a autorização real, com a chegada de Sarmiento de Gamboa à Es-
panha uma nova alternativa foi por ele apresentada ao monarca: a cons-
trução de duas fortificações em cada lado do acesso ao Estreito pelo Atlân-
tico e o estabelecimento de uma povoação na área. Sarmiento de Gamboa 
deslocou-se para Badajoz para apresentar ao rei o relato da sua viagem e 
expor as suas considerações sobre a defesa do Estreito. Conforme Cesáreo 
Fernandez Duro:

Dieron mucho que pensar al rey D. Felipe los informes 
que de palabra y por escrito le hizo en Badajoz Sarmien-
to sosteniendo, en resumen, la posibilidad de asegurar 
el dominio del Estrecho de Magallanes construyendo 
en la parte más angosta dos fuertes en opuestas orillas, 
y fundando en la inmediación dos poblaciones que po-
drían muy bien sustentarse por sí solas [...]. (FERNAN-
DEZ DURO, 1897, p. 357).

Felipe II submeteu a proposta de Sarmiento de Gamboa ao Consejo 
de Indias, e pediu a avaliação de conhecedores da matéria, como o cos-
mógrafo Juan Bautista Gesio9. Apesar de a solução ter sido contestada por 
alguns conselheiros reais, considerando-se os elevados custos da emprei-
tada com relação à construção de embarcações, o monarca decidiu apro-

9  AGI, Patronato, 33, N. 2, R. 7.
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var o plano de Pedro Sarmiento para o Estreito. Como se veria, posterior-
mente, as agressivas condições do local nunca permitiram uma navegação 
regular da Espanha para o Pacífico através do Estreito de Magalhães. As 
informações incorretas (com extensões subdimensionadas) sobre a área, 
fornecidas por Sarmiento de Gamboa, provavelmente influenciaram a de-
cisão real de construção dos dois fortes no Estreito, que serviriam como 
defesas que desestimulassem a repetição, por outros corsários, da emprei-
tada de Drake, fortalecendo a segurança das possessões castelhanas do 
Chile e Peru. 

Imagem 1: O Estrecho de Magallanes.

Legenda: Carta de la tierra del fuego, con dos planitos geométricos de varias bahías. 
Anônimo, século XVIII. Museo Naval, Madrid. Inventario 1878, 53-B-5.

Durante o século XVI, em virtude da carência de engenheiros mi-
litares na Espanha, foi grande a presença de italianos no serviço da mo-
narquia dos Habsburgo. Alguns engenheiros que então serviam à dinastia 
analisaram os detalhes construtivos do projeto dos fortes. Sob a liderança 
de Juan Bautista Antonelli e do seu irmão homônimo mais moço, conhe-
cido como Bautista Antonelli, também participavam com críticas e suges-
tões os engenheiros Tiburcio Spannocchi e Giacomo Palearo, el Fratín. 
Nessas discussões, Sarmiento de Gamboa se fazia presente com os dados 

19ATLANTICUS: Revista do Museu EXEA



e informações que coletara sobre a região na sua viagem ao Estreito (ZU-
LETA CARRANDI, 2013, p. 159).

Mas, não era a proteção da passagem interoceânica a única preocu-
pação da Monarquia, naquele momento, no Atlântico. Além da construção 
das fortificações nas duas margens na abertura atlântica do Estreito de 
Magalhães e o estabelecimento de um núcleo de colonização no local, o 
combate a incursões corsárias no litoral do Brasil criando uma espécie 
de rede de proteção para a rota das embarcações que navegavam para o 
Rio da Prata e Peru, mereciam atenções da administração espanhola. Era, 
também, premente a confirmação da adesão do Brasil ao rei Felipe II, que 
assumira o trono português que, naquele momento, também era reivindi-
cado por D. Antônio, Prior do Crato10, que defendia os seus direitos dinás-
ticos à Coroa lusitana.  

A preparação da Armada do Estreito

Foram essas inquietações que levaram o rei Felipe II a determinar 
a organização de uma grande expedição com destino ao Atlântico que, 
embora tenha ficado para a história com o nome de Armada do Estreito, 
passou grande parte do seu tempo no Brasil11. A expedição ao Estreito foi 
um dos maiores empreendimentos militares organizados pela Espanha 
durante o século XVI. No mês de setembro do ano de 1581 a expedição 
deixou o porto de Sanlúcar de Barrameda com 23 embarcações e cerca 
de 3.500 componentes. A empresa do Estreito de Magalhães, desde o seu 
início, sofreu vários percalços. A escassez de recursos por que passava 
a Coroa espanhola e a dificuldade no recrutamento dos componentes da 

10  D. Antônio, Prior do Crato, reivindicava seu direito à Coroa de Portugal. Derrotado 
ainda em 1580, D. Antônio fugiu de Portugal, inicialmente para a Inglaterra, e depois para a 
França, de onde se articulava, para conquistar o trono português (SERRÃO, 1968, p. 15).

11  Sobre a permanência da Armada do Estreito no Brasil, ver: BRITO, Sylvia Brandão 
Ramalho de. “Um estreito entre o Atlântico e o Pacífico: o caso da Paraíba e a política es-
tratégica da Monarquia Hispânica para a América portuguesa”. In: SANTOS PÉREZ, José 
Manuel (Ed.), MEGIANI, Ana Paula (Ed.), RUIZ-PEINADO, José Luis (Ed.). Redes y cir-
culación en Brasil durante la Monarquía Hispánica (1580-1640). Madrid: Sílex Ediciones, 
2020b.
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armada foram grandes problemas para a organização da expedição. No 
entanto, Pierre Chaunu atesta que o insuficiente número de embarcações 
das frotas espanholas do Atlântico para o atendimento das demandas da 
empresa teria causado maiores empecilhos na montagem da expedição do 
que as dificuldades financeiras por que passava o reino na época (CHAU-
NU, 1955, 295-296).

A baixa remuneração do trabalho e a previsão de uma perigosa jor-
nada desestimulavam ainda mais o recrutamento. Havia também a deter-
minação expressa do rei de que o verdadeiro objetivo da jornada deveria 
ser mantido em sigilo. Documentos da época demonstram que boa parte 
da “gente de guerra” teve que ser transferida, à força, das naus em que 
se encontrava para as embarcações da armada (PHILLIPS, 2016, p. 26). 
Essa medida seria necessária para que a empresa não chegasse ao conhe-
cimento de outras nações europeias que tencionavam participar do vanta-
joso comércio da região. 

O comando da expedição foi entregue ao capitão-general Diego Flo-
res de Valdés, um dos mais destacados e experientes navegadores da ar-
mada da Espanha, com mais de trinta anos de serviços prestados à Coroa 
castelhana. Asturiano, de origem nobre, Valdés iniciara sua carreira mui-
to jovem, em navios da armada real que cruzavam o canal da Mancha com 
destino às províncias de Flandres. Depois de navegar, durante anos, como 
capitão de naus, pelas Antilhas, Valdés participou, como almirante, da 
expedição que expulsou os franceses que ocupavam a Flórida. Conforme 
relato do episódio, “Flórez Valdés desembarcó el primero en La Florida 
con setenta arcabuceros el día de San Agustin de 1565, al quinto de haber 
descubierto tierra y a pesar de la oposición que encontró en los indios” 
(VIGIL, 1892, p. 67). Por sua participação na Flórida, Felipe II concedeu a 
Valdés a mercê de caballero da Ordem de Santiago, a mais importante das 
ordens militares da Espanha, estabelecida desde as lutas de reconquista 
do território espanhol aos mulçumanos. Promovido a general, Valdés co-
mandou, posteriormente, as frotas da Tierra Firme e, por duas vezes, a 
Armada de la Guardia, uma esquadra de escolta aos comboios da Carrera 
de Indias (BRITO, 2020, p. 122).

Na mesma época, Juan Baptista de Trassis, embaixador na França, 
informava à Coroa espanhola sobre a organização de uma grande expe-
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dição com destino a América portuguesa12. Esse contexto político-militar 
demonstrava a necessidade de procurar apressar a saída da armada. A de-
cisão de escolher Diego Flores de Valdés como capitão-general da esqua-
dra do Estreito desagradou a Pedro Sarmiento de Gamboa que imaginava 
que, por ter aconselhado Felipe II à adoção do seu plano de construção 
de fortes e colonização da área do Estreito, deveria caber a ele o comando 
da empresa. Possivelmente, por conta desse imbróglio político, o monar-
ca decide designar Sarmiento de Gamboa como governador das terras a 
serem ocupadas e colonizadas no Estreito. Apesar disso, Sarmiento colo-
cou-se, desde os passos iniciais da preparação da esquadra, em frontal an-
tagonismo ao comando de Valdés, registrando sua insatisfação em cartas 
e em narrativas que foram escritas sobre a jornada, que tiveram afamadas 
e sucessivas edições e que acabaram por formar a visão histórica que pre-
valeceu sobre os acontecimentos da expedição. Don Cristóbal de Eraso, 
um outro opositor do general asturiano, a quem Flores de Valdés sucedeu 
como capitão-general da Armada de la Guardia, e que cobiçava o comando 
da empresa, manifestou diretamente ao rei o seu inconformismo com a 
escolha, afirmando, sobre Flores de Valdés que “se creia obligado á infor-
mar que carecia de la experiencia necesaria em semejante jornada” (FER-
NANDEZ DURO, 1897, p. 359). 

Mas as críticas mais ferrenhas partiam mesmo de Sarmiento de 
Gamboa. O historiador espanhol, Cesáreo Fernández Duro, seguindo essa 
linha, chegou ao ponto de escrever, trezentos anos após os acontecimen-
tos, que Valdés “pasaba por hombre soberbio, discolo y envidioso” (FER-
NANDEZ DURO, 1897, p. 358). Esse entendimento quase generalizado so-
bre a jornada do Estreito, baseado nas narrativas de Sarmiento de Gamboa, 
acabou levando a distorções sobre importantes episódios da expedição. 
Houve uma propensão de praticamente toda a historiografia que se repor-
ta à expedição em aceitar, convalidar e reproduzir a cronística de Gamboa 
sobre a empresa do Estreito. Isso até o surgimento da Relación de Pedro 
de Rada, escribano mayor da Real Armada, um volumoso expediente de 
quase 200 fólios. Ao que parece, a Relación não foi encaminhada para os 
arquivos institucionais, ficou esquecida durante séculos, transitando em 

12  Archivo General de Simancas, AGS, Secretaría de Estado, K1559, Doc. 6.
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posse de particulares13. Este é o manuscrito mais importante para o enten-
dimento do que foi a jornada, visto que cobriu todos os fatos da esquadra 
do Estreito e apensou valiosíssimos documentos para o conhecimento dos 
fatos ocorridos durante a expedição.

Rumo ao Estreito de Magalhães

A Armada do Estreito deixou o porto de Sanlúcar de Barrameda no 
dia 25 de setembro de 1581, seguindo determinação régia, mas foram vá-
rias as etapas desse longo périplo. Sarmiento de Gamboa escreveu que ele 
e Flores de Valdés haviam se manifestado em contrário àquela data de par-
tida devido às condições climáticas da região naquela época (SARMIEN-
TO DE GAMBOA, 1895, p. 233). Após seis dias de navegação, a esquadra 
encontrou uma forte tempestade que trouxe desastrosas consequências: 
perderam-se provisões, armamentos e morreram aproximadamente 800 
pessoas na tragédia. Depois de enfrentar novas inclemências meteoroló-
gicas, a armada finalmente deixa a Baía de Cádiz no dia 9 de dezembro 
resumida, agora, a dezesseis embarcações com 2.408 pessoas a bordo 
(PHILLIPS, 2016, p. 37).

É patente, mesmo antes de chegar ao Brasil, a preocupação de 
Valdés com o estado da costa brasileira, alvo de constantes investidas de 
franceses em resgates da chamada madeira de tinta. Do mesmo modo 
que os ingleses, os franceses não reconheciam a exclusividade ibérica e 
consideravam-se livres para comerciar em regiões que não tivessem sido 
efetivamente ocupadas, o que, para o caso do Brasil, do século XVI, era 
praticamente toda a costa (JOHNSON, 2012, p. 252). As incursões de con-
trabandistas franceses às costas brasileiras iniciaram quase ao mesmo 
tempo da chegada dos primeiros portugueses ao Brasil. E apesar dos pro-

13  No ano de 1999, a Henry E. Huntington Library de San Marino, Estados Unidos, 
adquiriu o manuscrito quinhentista de um bibliófilo inglês, passando o precioso e raro códice 
à esfera pública, chegando, então ao conhecimento da historiadora Carla Rahn Phillips, espe-
cialista em estudos navais, que o transcreveu para a língua inglesa, acrescentando ao relatório 
e seus apensos um alentado estudo introdutório. PHILLIPS, Carla Rahn (Ed.). The struggle 
for the South Atlantic: the Armada of the Strait, 1581-1584. London: The Hakluyt Society, 
2016.

23ATLANTICUS: Revista do Museu EXEA



testos lusitanos, os gauleses continuaram indiferentemente a frequentar o 
Brasil, incentivados, muitas vezes, por seus próprios soberanos.

Após parar em Cabo Verde por alguns dias, o general espanhol 
aproveitou para informar-se através de missivas sobre a situação da de-
fesa da região e da traficância francesa no litoral brasileiro. A esquadra 
finalmente seguiu viagem e aportou, em situação calamitosa, no Rio de 
Janeiro, 53 dias após ter partido da ilha de Santiago. No início de novem-
bro de 1582, a expedição deixou o Rio de Janeiro com destino ao Estreito 
de Magalhães. À medida que se aproximava do sul do Atlântico a esquadra 
se deparava com condições de ventos cada vez mais adversas. Uma grande 
tempestade levou à perda de uma nau com 220 homens, algumas mulhe-
res a bordo e grande parte do suprimento destinado ao assentamento da 
povoação no Estreito14, o que fez com que a frota tomasse o rumo da ilha 
de Santa Catarina para que as embarcações pudessem ser reparadas. A 
primeira tentativa de chegar ao Estreito havia fracassado. 

Próximo ao Rio da Prata, a armada se deparou com uma pequena 
embarcação, com religiosos e outros viajantes, que tinha saído do Rio de 
Janeiro, no mesmo dia da expedição, com destino ao Rio da Prata. O pe-
queno barco havia sido aprisionado por duas naus inglesas que se encon-
travam no porto de Don Rodrigo (Baía de Garopaba, no litoral catarinense) 
sob o comando do navegador britânico Edward Fenton, e pretendiam na-
vegar para o sul. O general Valdés, então, decidiu conduzir a frota para fa-
zer a restauração das naus e proceder a uma realocação das embarcações 
da armada15. Três naus que precisavam de maiores reparos ficariam sob o 
comando do contador e vedor da armada, Andrés de Eguino, e depois na-
vegariam para os portos de São Vicente e do Rio de Janeiro, perseguindo e 
dando combate a naus corsárias naquelas águas. Outras três embarcações 
viajariam com a esquadra até o Rio da Prata, onde desembarcariam o go-
vernador do Chile e seus homens, que fariam o restante do percurso para 
o Chile por terra. O restante da esquadra navegaria com destino ao Estrei-
to. A armada, então, com apenas cinco navios, rumou novamente, para o 
extremo sul do Atlântico, lá chegando em 17 de fevereiro de 1583. Apesar 
do verão, as condições climáticas impediram a entrada das embarcações 

14  Huntington Library, HL. Relación de Pedro de Rada. MS HM 59416, f. 13v.

15  HL. Relación de Pedro de Rada. MS HM 59416, f. 14v.
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na boca do Estreito. Restou assim, mais uma vez, frustrada a segunda ten-
tativa de desembarque de Pedro Sarmiento e seus colonos no Estreito de 
Magalhães. Valdés determinou o retorno dos navios em direção ao norte.

Após os dois insucessos em aportar no Estreito, Valdés resolveu vol-
tar para o Rio de Janeiro com as embarcações remanescentes da arma-
da. No Rio de Janeiro já se encontrava a frota de provisões e suprimentos 
prometida pelo rei, comandada pelo capitão general Diego de Alcega. Em 
uma reunião entre os principais comandantes da expedição, com a pre-
sença de Alcega, foi decidido que seria feita uma nova tentativa de levar 
Pedro Sarmiento e 140 colonos para se estabelecerem no Estreito, levados 
em cinco naus da armada com 500 homens sob o comando do almirante 
Diego de la Rivera.

O tempo demonstrou que a empresa de fortificação e colonização 
da entrada atlântica do Estreito de Magalhães havia sido mal idealizada 
por Pedro Sarmiento de Gamboa, transformando-se o empreendimento 
em um grande fracasso. As fortificações foram projetadas com base em 
dados incorretos: a largura da entrada da passagem estava equivocada, 
deste modo, os fortes não chegaram a ser construídos, pela sua ineficácia 
do ponto de vista da defesa da área. Após três tentativas fracassadas, em 
fevereiro de 1584, Sarmiento ocupa o território. A colonização, assentada 
em uma das regiões mais inóspitas do mundo, não conseguiu se firmar. 
Quase todos os colonos morreram em um pequeno espaço de tempo. Em 
1587, os dois únicos sobreviventes foram resgatados por uma expedição 
inglesa (PHILLIPS, 2016, p. 188).    

Amargo retorno?

A armada, inicialmente composta por 23 navios com 3.500 pessoas 
a bordo, somente retornaria para a Espanha, três anos depois, em dois 
grupos (um em julho e o outro em setembro de 1584) e resumida a um to-
tal de oito navios e 600 homens. Inicialmente, chegou à Espanha o grupo 
sob o comando de Diego Flores de Valdés. Pouco tempo depois, a Coroa so-
licitou a Pedro de Rada, o escribano-mayor da expedição, os documentos 
referentes à viagem, que foram entregues em sua totalidade, como afirma-
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ra o escrivão. No entanto, na documentação entregue para ser depositada 
nos arquivos nunca foi localizada especificamente a Relación. Hipotetica-
mente, pode-se considerar que a Relación e seus anexos não tenham sido 
entregues por Rada ou que alguém estivesse interessado no seu oculta-
mento no intuito de enaltecer os feitos de Sarmiento de Gamboa, grande 
beneficiário, conforme se pode conjecturar a partir da popularidade de 
sua narrativa cronística.

Praticamente todas as narrativas históricas que se referiam à arma-
da do Estreito tinham por base, e foram influenciadas, pelos escritos de 
Pedro Sarmiento de Gamboa, que são explicitamente críticos com relação 
ao comando de Diego Flores de Valdés, responsabilizando o general astu-
riano por todos os desastres e insucessos da expedição. Através da análise 
dos relatos dos episódios da empresa do Estreito, feitos pelo escrivão-mor 
da armada, apresentados de uma forma neutralmente burocrática e sem 
destacar as animosidades que existiam entre Sarmiento de Gamboa e Val-
dés, toma-se conhecimento das dificuldades passadas pela armada na sua 
navegação pelos mares e ventos bravios do sul do Atlântico.

Outra importante fonte contemporânea, apesar de pouco conheci-
da, é a “Relación cierta y verdadera que trata de la victoria y toma de la Pa-
rayva, que el ilustre señor Diego Flores de Valdés, tomó con la Armada de 
su Majestad Real [...]”. A crônica, um opúsculo em versos sobre a conquis-
ta da região da Paraíba, foi publicada em Sevilha, em 1584, por Juan Pera-
za, soldado da frota de Valdés. Peraza disserta sobre a jornada ao Estreito:

tan larga y tan trabajosa [...] tan perdida y des-
trozada [...] y cuando los capitanes venían ya bien can-
sados, de infortunios fatigados, de vuelta de Magalla-
nes, quiso en señor general, Diego Flores de Valdés [...] 
quitar aqueste mal desterrando este francés [del Brasil] 
(PERAZA, 1584).

A estratégia colonial adotada pela Monarquia Hispânica, ao longo 
dos séculos XVI e XVII, foi a conservação e expansão do conjunto de seus 
territórios ultramarinos. E essa ação se dava por meio de iniciativas pon-
tuais, relacionadas às circunstâncias que os momentos exigiam. Foi assim 
com a Armada do Estreito. A armada formou parte do conjunto teatral 
bélico de Felipe II para as Américas, nas difíceis últimas décadas do sé-
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culo XVI. A famosa batalha de Lepanto16, em 1571, foi a maior conquista 
militar durante o reinado de Felipe II. Por sua vez, o fracasso em conquis-
tar e povoar a região do Estreito foi o início de uma conjuntura de perdas 
territoriais que se agravou com a morte de Felipe II, em 1598.

Considerações finais

A Armada do Estreito, comandada por Diego Flores de Valdés, partiu 
em setembro de 1581 com o objetivo de combater o corsário Francis Drake 
no Atlântico e defender as suas colônias americanas, como a América por-
tuguesa que agora fazia parte dos seus domínios. A expedição militar fez 
parte do simbolismo da propaganda política filipina, uma das bases de 
apoio estratégico para a dinastia dos Habsburgo em diversos contextos e 
situações. A expedição militar atuou como testemunha da Monarquia His-
pânica, percorrendo lugares onde não chegava a presença régia (BOUZA 
ÁLVAREZ, 2000, p. 67). Felipe II foi o monarca europeu que mais empenho 
colocou em justificar e respaldar os seus feitos ao longo do século XVI. 

A expedição militar ao “duro estrecho de la muerte”, pelo menos 
para o Brasil, teve saldo positivo: reforçou as defesas da América portu-
guesa com a construção de fortificações, assegurou a lealdade dos colonos 
ao monarca espanhol, deu combate ao corsário inglês Edward Fenton e 
expulsou os contrabandistas franceses da região da Paraíba, passo impor-
tante de modo a permitir o avanço da colonização das terras setentrionais 
da América portuguesa.

Foi durante esse período que o Brasil deixou de ser uma parte me-
ramente acessória no ambiente geopolítico da época para integrar-se, efe-
tivamente, ao complexo atlântico dos Habsburgo. A existência de um pro-
jeto para a integração da região ao espectro de poder castelhano pode ser 
deduzida a partir da análise da documentação oficial disponível. A região, 
de “marca portuguesa e regional”, passou a ser um Brasil “de concepção 

16  A vitória naval em Lepanto foi um marco na história bélica do ocidente e foi lar-
gamente retratada em iconografias da época. Do ponto de vista político, a batalha marcou a 
consolidação do projeto espanhol de “hacerse con la Monarquía universal” (PARKER, 1999).
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hispânica e atlântica”, como resumiu Joaquim Veríssimo Serrão (SERRÃO, 
1994, p. 14).

A incorporação de Portugal ao domínio dos Habsburgo suscitou 
uma ampliação das circulações em termos globais. A Armada do Estreito 
de Magalhães foi organizada neste novo cenário, com preceitos já alinha-
dos à lógica da monarquia filipina. A expedição, comandada pelo gene-
ral Diego Flores de Valdés, obteve um desenlace importante. A exceção 
de fortalecer e estabelecer uma colonização no Estreito, todas as demais 
ações tiveram êxito. Daí a importância de se construir uma nova narrativa 
sobre o papel da Monarquia Hispânica na América portuguesa no século 
XVI, reconhecendo nos pontos constituintes desta história uma realidade 
multifacetada e interligada através de uma escala global.

Finalmente, a Armada do Estreito de Magalhães desempenhou um 
papel importante nas últimas décadas do século XVI. Aquele foi um mo-
mento crucial na política global de Felipe II da Espanha, quando Francis 
Drake desafiava o domínio ibérico nas Américas. A Armada tinha entre 
seus objetivos garantir a lealdade da América portuguesa, defender o ter-
ritório americano contra os piratas ingleses e franceses, e colonizar o Es-
treito de Magalhães, evitando novas incursões no Pacífico. A versão con-
solidada e predominante dessa história atestava o fracasso da Armada e 
culpava Diego Flores de Valdés por todos os infortúnios da empresa, mas 
o que se depreende da análise dos registros documentais do período es-
quecidos nas vastas águas do Atlântico Sul nos contam uma outra história.
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A GUERRA DE SECESSÃO (1861-1865) DOS ES-
TADOS UNIDOS E AS NAVEGAÇÕES DO OURO 
BRANCO PARAIBANO – ESTUDO PRELIMI-
NAR
THE CIVIL WAR (1861-1865) OF THE UNITED STATES AND 
THE NAVIGATIONS OF WHITE GOLD IN PARAÍBA – PRELIM-
INARY STUDY

Resumo

A província da Parahyba do Norte iniciou o século XIX com uma grave crise econômica, que só veio a apresentar indí-
cios de melhoras na segunda metade do século com o crescimento da produção do açúcar, do algodão e do couro. Na 
época, o algodão era um dos principais produtos importados pelas ilhas britânicas, sendo provenientes da Índia e, prin-
cipalmente, dos Estados Unidos. Entretanto, em 1861 teve início a Guerra de Secessão dos Estados Unidos, acarretando 
o bloqueio dos portos do sul, de onde saíam o algodão produzido com mão-de-obra escrava. Ávidos por essa importante 
matéria-prima, os britânicos direcionaram seus esforços em regiões tropicais, entre as quais estava o Brasil. O algodão 
encontrou no clima seco do agreste e do sertão paraibano as condições propícias para o seu desenvolvimento. O presente 
trabalho teve por objetivo construir um estudo sobre a correlação entre a Guerra de Secessão dos Estados Unidos com 
crescimento das navegações do algodão paraibano. Foram utilizados como fontes, informações contidas em jornais, 
informativos ou boletins brasileiros do período de 1860 a 1869 disponíveis para consulta virtual através da Hemeroteca 
Digital Brasileira. Trata-se de um estudo preliminar, uma vez que o tema precisa de mais trabalhos que esmiucem as 
navegações em torno do ouro branco paraibano, inclusive, considerando fontes externas, como “The British Newspaper 
Archive”.

Palavras-chave: Algodão, navegações mercantes, guerra civil
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Abstract

The province of Parahyba do Norte began the 19th century with a serious economic crisis, which only showed signs of 
improvement in the second half of the century with the growth of sugar, cotton and leather production. At the time, cot-
ton was one of the main products imported by the British Isles, coming from India and, mainly, from the United States. 
However, in 1861 the American Civil War began, causing the blockade of southern ports, from where cotton produced 
with slave labor left. In need of this important raw material, the British directed their efforts in tropical regions, including 
Brazil. Cotton found favorable conditions for its development in the dry climate of the Agreste and Sertão of Paraíba. The 
present work aimed to build a study on the correlation between the US Civil War and the growth of cotton navigation in 
Paraíba. As sources, information contained in Brazilian newspapers, newsletters or bulletins from 1860 to 1869 available 
for virtual consultation through the Brazilian Digital Newsletter were used as sources. This is a preliminary study, since 
the topic needs more work that details the navigations around the white gold of Paraíba, including considering external 
sources, such as “The British Newspaper Archive”.

Key words: Cotton, merchant shipping, civil war.
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Introdução

Um dos principais produtos importados pelos britânicos no sécu-
lo XIX era o algodão, proveniente principalmente da Índia e dos Estados 
Unidos1, sendo este último, o maior exportador. Contudo, em 1861, com o 
início da Guerra de Secessão, o país norte-americano deixou de alimentar 
suas exportações algodoeiras. A “fome” das indústrias inglesas tinha de 
ser saciada. Sendo assim, os britânicos direcionaram seus esforços em re-
giões tropicais, entre as quais estava o Brasil.

A cotonicultura foi fomentada no país sul-americano através de in-
centivos que vieram “na forma de sementes de cultivares americanos, de 
máquinas de beneficiamento e enfardamento e de orientação técnica de 
cultivo”. (SOUZA, 1995, p. 121) O nordeste brasileiro conhecia aqui o seu 
segundo boom de produção algodoeira2.

A Paraíba estava entre os estados de grande destaque no volume de 
produção e na qualidade de seu algodão. “O clima seco do agreste e sertão 
parahybanos contribuiu para desenvolvê-la e tornar a região um centro 
produtor algodoeiro” (GUEDES, 2006, p. 28).

O presente trabalho visou construir um estudo sobre a correlação 
entre a Guerra de Secessão dos Estados Unidos, transcorrida entre 1861-
1865, com crescimento das navegações do algodão paraibano. O estudo 
está divido em três tópicos, em que no primeiro se apresentará a Paraíba 
do século XIX até a década de 1860, fazendo uma breve explanação sobre 
as principais transformações políticas e econômicas da Província da Pa-
rahyba do Norte; em um segundo momento, será resgatado os motivos da 
Guerra da Civil Americana e como esse fato acarretou mudanças no mer-
cado internacional do algodão; e por último, quais as influências da Guer-
ra de Secessão dos Estados Unidos nas navegações do algodão paraibano. 

1  O mercado de algodão dos Estados do Sul dos Estados Unidos, anos antes da década 
de 1860, representava mais de 70% do consumo das manufaturas europeias e das do próprio 
país. JORNAL DO RECIFE, 1875, p.1.

2  Segundo GUEDES (2006, pp. 28-29), o primeiro período de grande produção de 
algodão no nordeste brasileiro também foi propiciado pelos Estados Unidos, devido a Guerra 
de Independência (1776-1783).
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Foram utilizados como fontes, informações contidas em jornais, informa-
tivos ou boletins brasileiros do período de 1860 a 1869 e disponibilizados 
virtualmente pela Hemeroteca Digital Brasileira, disponível pela Bibliote-
ca Nacional Digital do Brasil.

A Paraíba do século XIX – Política, Economia e Algodão

No ano de 1798 o Governador da Capitania da Paraíba do Norte, Fer-
nando de Castilho, quando perguntado pela coroa portuguesa se a Paraíba 
deveria retomar sua autonomia, teceu um documento com nove páginas, 
descrevendo da geografia a economia e as características de sua capital, 
bem como se queixando dos males causados pelo sistema de Monopólio 
da Companhia de Pernambuco e Paraíba3 e sugerindo uma série de pro-
vidências político-econômicas para a retomada do crescimento das terras 
paraibanas (SANTOS, 2014, p. 217).

A perda de espaço do açúcar no comércio internacional no fim do 
século XVIII, os resultados devastadores causados pelo monopólio comer-
cial da Companhia de Pernambuco e Paraíba e a supremacia do porto re-
cifense controlado por portugueses, favoreceram no início do século XIX 
o surgimento de movimentos que, aliados aos liberais-radicais recifenses, 
se levantaram contra a dominação portuguesa (MARIANO, 2005, p. 69-70). 
Esses movimentos, também combateram numa segunda etapa, a hegemo-
nia do porto do Recife. Em 1817, o movimento se tornou mais forte obten-
do êxito com a libertação de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. 
Essa vitória deu aos revolucionários o governo dessas capitanias por dois 
meses. Durante esse curto período, os revolucionários paraibanos estabe-
leceram medidas importantes, como “a abolição das Câmaras, ouvidorias 
e outras instâncias políticas da velha ordem colonial e monárquica4”.

No dia 07 de setembro de 1822, o Brasil começava a se tornar in-

3  O Marquês de Pombal tinha como objetivo a criação de companhias de Comércio e 
Navegação aos moldes holandeses, e assim nasceu a Companhia de Pernambuco e Paraíba, 
em 13 de agosto de 1759 (AATT, 2016).

4  GURJÃO, 2012, p. 308.
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dependente da Coroa Portuguesa. Esse momento, consistiu numa trans-
ferência do poder central de Lisboa para o Rio de Janeiro. Contudo, a in-
dependência não foi capaz de tirar a região nordeste da crise econômica 
e a mergulhou numa crise política também. Em 1823, a Paraíba enviou 
para a Bahia e Piauí tropas contra os portugueses que resistiam. Neste 
período, em termos de organização social, a Paraíba possuía como classes 
dominantes os grandes latifundiários e os representantes do comércio ex-
portador. 

A grave crise econômica em que se encontrava a província, só co-
meçou a apresentar indícios de melhoras na segunda metade do século 
XIX, com o crescimento da produção do açúcar, do algodão e do couro 
(LIMA, 2010, p. 272). Apesar dessa contribuição, a produtividade do açú-
car ainda estava aquém de sua capacidade, visto que os métodos de fabri-
cação se encontravam enraizados ao passado. Paralelamente, os campos 
de algodão cresciam, descendo do sertão, em busca das terras acatingadas 
do Agreste e vales úmidos da Zona da Mata. Isso provocou uma mudança 
na base da economia da época, fazendo com que a Paraíba passasse então 
a ter uma economia algodoeira, cujo apogeu oitocentista foi atingido devi-
do a Guerra da Secessão dos Estados Unidos (1860-1865)5. Pouco depois o 
preço do algodão caiu mostrando a incapacidade dessa atividade em pro-
mover uma transformação do conjunto da sociedade devido as suas osci-
lações. Essa segunda fração do século XIX também foi estigmatizada por 
graves epidemias de febre amarela, disenteria, sarampo, cólera-morbus 
e varíola (A REGENERAÇÃO, 26 Jun. 1861, p. 1; O PUBLICADOR, 07 Out. 
1864, p. 1; O PUBLICADOR, 16 Mai. 1867, p. 1).

Numa província essencialmente agrícola como a Paraíba, a Revo-
lução Industrial que transformava o mundo e, também, o Brasil, através 
das máquinas à vapor e posteriormente da eletricidade, só veio chegar no 
ano de 1882, com a instalação de um engenho central, como embrião da 
futura Usina São José.

Dentro do cenário sul-americano a Paraíba participou da Guerra 
do Paraguai (1865-1870), contribuindo com 3000 soldados (OCTÁVIO, 1994, 

5  Algo que será melhor evidenciado no tópico seguinte dado a sua importância para o de-
senvolvimento econômico do Estado.
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p. 115). Mas, momentos mais importantes na história do Brasil, estavam 
próximos de acontecer. Em 1888, foi assinada a Lei Áurea, que abolia a 
escravidão no país e provocava a alteração das cadeias produtivas que de-
pendiam do trabalho escravo (a exemplo do cultivo de algodão paraibano). 
Um ano depois, houve a Proclamação da República, em que o Brasil dei-
xou de lado uma política baseada na monarquia. 

A Guerra da Secessão dos Estados Unidos

A Guerra da Secessão dos Estados Unidos é uma guerra de diver-
gências políticas com cortinas filosóficas. Enquanto os estados do Norte 
pretendiam expandir as chamadas “terras livres”, os estados do Sul sonha-
vam em aumentar seu império algodoeiro e da escravidão.

Regiões pertencentes a um mesmo país, contudo, completamente 
diferentes. Ao Norte, o avanço da industrialização, o trabalho assalariado, 
o nascimento de uma classe média não pautada no tradicionalismo rural. 
Ao Sul, imperava um sistema de monocultura de exportação no qual o 
escravo era única mão-de-obra (sistema Plantation), sendo por lei tratado 
como mercadoria. Mesmo com tantas características políticas, econômi-
cas e sociais díspares, os negros eram vistos da mesma maneira por am-
bas as regiões, sendo os brancos superiores e os únicos responsáveis pelas 
decisões políticas.

Na década de 1850, as semelhanças entre as regiões se tornaram 
menos importantes do que as diferenças. No período, o Norte, mesmo 
possuindo maior população, perdia para o Sul em termos de representa-
tividade política no governo federal. Estes últimos por sua vez “exigiam o 
direito de estender a escravidão aos novos territórios conquistados pelos 
Estados Unidos” (KARNAL, 2011, p. 111).

No ano de 1860, Abraham Lincoln, favorável ao trabalho livre e as-
salariado, venceu as eleições causando grande irritação na maior parte 
dos sulistas. Mesmo que o discurso do presidente eleito fosse de manter 
a escravidão onde já existia, isto é, fixa nos estados do Sul, os mesmos 
não se encontravam satisfeitos e queriam a expansão da escravidão para 
o Oeste. Essa necessidade de expansão estava vinculada ao fim do tráfico 
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negreiro em 1808 e ao fato de que apenas a reprodução dos escravos não 
ser suficiente para atender a demanda da mão-de-obra (KARNAL, 2011, p. 
113-114). Os sulistas consideravam que a expansão do sistema plantation 
para o oeste era única solução viável.

Os pensamentos separatistas cresciam cada vez mais no Sul, ao 
ponto de vários estados, a começar pela Carolina do Sul, anularem sua 
ratificação a Constituição Federal. Os declarados separados da União for-
maram os Estados Confederados da América, elegendo como presidente, 
Jefferson Davis. Em 1861, na própria Carolina do Sul, teve início os primei-
ros conflitos da Guerra de Secessão dos Estados Unidos.

Com o passar das batalhas os recursos sulistas ficaram cada vez 
mais escassos. Ávidos pelo apoio europeu na guerra, os confederados can-
celaram a venda do algodão, na expectativa de “forçar” a Inglaterra a bata-
lhar contra as tropas da União. Contudo, os ingleses possuíam em estoque 
o equivalente a um ano do produto e os franceses não entrariam na guerra 
sem o apoio inglês. Em adição a todas essas intempéries, Lincoln6 havia 
embargado a entrada e saída de produtos dos estados sulistas, causando 
uma escassez nos bens de primeira necessidade tanto da população quan-
to das tropas.

No Diário da Parahyba, de 05 de Março de 1862, há uma transcri-
ção/tradução de uma notícia do jornal francês Le Temps sob o título “O 
commercio americano em 1861”. A notícia traz uma série de números que 
mostram o efeito do bloqueio da costa do Sul, levando como primeira im-
plicação a concentração do movimento comercial nos Estados do Norte 
e a preocupação com a consequente queda das importações de manufa-
turas europeias. É reiterada a informação da cessação das remessas de 
algodão e explicitado alguns breves números sobre o comércio algodoeiro 
entre os Estados Unidos e a Europa, anos antes da guerra. A Inglaterra, 
em 1859, importou dos Estados Unidos o equivalente a 900.000.000 francos 
em algodão bruto. Já a França, neste mesmo ano, em proporção menor, 
importou 135.000.000 francos em algodão. 

6  Várias outras ações nortistas provocaram o enfraquecimento sulista. Entre elas está a 
Lei do Confisco, que aprovada em 1861, rezava que “qualquer propriedade usada em favor dos 
confederados (como gado, algodão, matérias-primas e, sobretudo, escravos) que caísse em mãos 
dos nortistas seria imediatamente confiscada”. KARNAL et al., 2011, p. 115.
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Em termos práticos, para preencher as lacunas de suas indústrias, 
a Europa teria que buscar mais de um bilhão de francos de algodão em 
outros países.

As navegações do “Ouro branco” paraibano durante a Guerra 
de Secessão dos Estados Unidos

O crescimento da produção algodoeira paraibana em meados do 
século XIX já era sentida em outros estados do nordeste brasileiro, em 
se tratando das entradas nos portos provinciais. O jornal Pedro II, publi-
cado no Ceará, em 2 de outubro de 1858, trouxe em sua segunda página 
o discurso do Deputado Liberato, que se pronunciou na sessão de 25 de 
agosto e gerou inúmeros embates com diversos colegas do legislativo. O 
tema central de seu discurso era a arrecadação arbitrária de impostos pro-
vinciais por parte do “collector do Aracaty”. A um determinado ponto da 
acalorada discussão, o Sr. Liberato trouxe números relativos à entrada do 
algodão da Paraíba no Ceará por meio do porto de Aracati. De acordo com 
ele, entraram em 1855, 483 sacas de algodão da Paraíba; em 1856, 442; em 
1857, 1258; e até maio de 1858, já haviam entrado 905, mais que o dobro 
para o mesmo período do ano anterior.

Entretanto, a produção de algodão na Paraíba atingiu o seu auge 
quando o Brasil se tornou um dos principais fornecedores dessa matéria 
prima à Inglaterra, devido a Guerra da Secessão dos Estados Unidos (1861-
1865).

Há uma máxima que diz: “Nem tudo que reluz é ouro”. O algodão 
não reluz, mas foi capaz de alavancar o mercado paraibano como se fosse 
ouro. Era um momento extremamente oportuno para isso acontecer. A 
ausência do algodão norte americano no mercado internacional, trouxe 
para os produtores da Parahyba uma oportunidade maior de crescimento 
e um mercado internacional mais interessado em seu “ouro branco”.

Para que seja possível compreender a dimensão do crescimento 
das exportações algodoeiras paraibanas faz-se necessário analisar os nú-
meros apresentados no Quadro 1. Nele é possível identificar dois pontos 
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importantes: primeiro, a Paraíba já possuía uma considerável produção 
algodoeira, fruto dos investimentos da província durante a década de 
1850; e em segundo, durante a Guerra da Secessão, a província aproveitou 
o momento, e apesar das oscilações, conseguiu triplicar a produção, indo 
de 216.468 arrobas em 1862 a 681.355 arrobas em 1871.

QUADRO 1 - QUADRO DEMONSTRATIVO DA QUANTIDADE EM ARRO-
BAS DA PROVÍNCIA DA PARAHYBA 

     Fonte: GUEDES, 2006, p. 29.

A riqueza traz também seus “poréns”, e o mercado paraibano algo-
doeiro estava passando por diversos, alguns deles ligados aos caminhos da 
exportação e aos consequentes ganhos ou perdas de capitais da província. 
Os olhos estavam voltados para o algodão paraibano, e parte dele saía da 
província por cabotagem em barcaças para outros portos, principalmen-
te para o de Recife. A partir do porto da capital pernambucana, o ouro 
branco paraibano era destinado principalmente para o mercado externo 
(MARCONDES, 2012, p. 159). Isso trazia grande prejuízo para a Paraíba, 
que arrecadava menos impostos sobre a exportação.

No documento intitulado Cartas sobre uma estrada de ferro na 
Província da Parahyba do Norte, publicado em 1872, o autor, cujo nome 
não aparece, apenas a suposta abreviação do mesmo, “C.M.”, versa sobre 
o interesse inglês em construir uma estrada de ferro no estado. Entre os 
diversos pontos levantados pelo autor ficam as orações sobre os destinos 
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das produções paraibanas.

Quem lhes vai dizer que uma grande 
parte de generos de exportação (assucar, algo-
dão e couros) segue pelo porto de Mamanguape 
para a praça do Recife; e outra, também, muito 
consideravel, segue com o mesmo destino por 
Goyanna e outros lugares? Quem lhes há de di-
zer que ainda uma grande parte da produção 
de nossos sertões é destinada ao Ceará, onde é 
despachada para fóra do império? (C. M, 1872, 
p. 18).

No Diário do Rio de Janeiro, publicado em 04 de dezembro de 1862, 
na seção referente ao porto de Recife (27/11/1862) e sob o título Movimen-
to do mercado durante a quinzena tem-se um setor exclusivo para as ex-
portações do “Algodão da Parahyba”, o qual informava que “As transações 
foram de 1,400 saccos, sendo 400 já embarcadas e com conhecimentos á 
vista á razão de 19$200, e 1,000 a 19$ a arroba, posto a bordo; sendo todo 
de primeira sorte”.

Considerando o Jornal de Recife, entre os anos de 1860 e 1869, são 
identificadas 112 menções ao termo “Algodão da Parahyba”, sempre se re-
ferindo à porção do algodão produzido na província paraibana e exporta-
da a partir da capital pernambucana. O Correio, Mercantil, e Instructivo, 
Político, Universal, na edição do dia 18 de dezembro de 1859, já trazia, na 
seção das últimas cotações do dia 9 de dezembro em Pernambuco: “Frete 
de algodão da Parahyba para Liverpool, 3/8 e 5%”.

A retomada dos Estados Unidos ao mercado internacional de algo-
dão, diminuíram as exportações paraibanas, mas estas já haviam conquis-
tado o seu lugar no mercado.

(...) Parahyba do Norte conquista, entre as décadas de 
1850 e 1870 um espaço importante no mercado expor-
tador do produto que, com a retomada da produção 
norte-americana, sofre um retrocesso, mas continua a 
ser um produto importante, em função da demanda e 
da alta qualidade de seu algodão de fibras longas, além 
do desenvolvimente e ampliação da indústria têxtil e da 
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produção de óleo de caroço de algodão no centro-sul do 
Brasil. (GUEDES, 2008, p. 121).

Considerações finais

A Guerra de Secessão dos Estados Unidos teve grande influência 
no desenvolvimento da cotonicultura paraibana na década de 1860, pro-
movendo um aumento considerável das exportações, mesmo que parte 
dessas, não se dessem de forma direta, indo por cabotagem para outros 
portos, de onde seguiam para a Europa, principalmente, Inglaterra.

Como se trata de um estudo preliminar, vale ressaltar que ainda 
muito tem que ser pesquisado e debatido, para esmiuçar as navegações do 
ouro branco paraibano. Para além da excelente Hemeroteca Digital Brasi-
leira, outra rica fonte de dados foi identificada, sendo: The British News-
paper Archive7. Essa hemeroteca britânica explora 200 anos de história e 
conta com mais de 40 milhões de páginas de jornais digitalizadas da vasta 
coleção da British Library.
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PAISAGEM E ARQUITETURA DA FORTALEZA 
DE SANTA CATARINA (PB), ENTRE OS SÉCU-
LOS XVI AO XVIII

LANDSCAPE AND ARCHITECTURE OF THE FORTRESS OF 
SANTA CATARINA (PB), BETWEEN THE 16TH AND 18TH CEN-
TURIES

Resumo

O presente artigo teve como proposta estudar a Fortaleza de Santa Catarina, situada na costa da Paraíba, consistindo 
na única fortificação do período colonial deste estado, que se encontra em melhores condições de preservação e aberta 
ao público. Além de ter sido por muito tempo o único forte paraibano operante. Por ser um patrimônio arquitetônico 
singular para a história paraibana e a história do Brasil colonial, realizou-se essa pesquisa abordando a fortaleza desde 
sua fundação em fins do XVI até meados do XVIII, período que ela ganhou a planta que mantém atualmente. Para este 
estudo nos baseamos em conceitos propostos por Lucien Febvre (1989) e Simon Schama (1996), para estudar a fortifica-
ção a partir de sua paisagem e arquitetura.
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Abstract

This article aimed to study the Fortress of Santa Catarina, located on the coast of Paraiba, consisting of the only fortifica-
tion of the Colonial Period of this state, which is in better conditions of preservation and open to the public. In addition 
to having been, for a long time, the only fort in Paraiba, operating. As it is a unique architectural heritage for the history 
of Paraiba and the history of colonial Brazil, this research was carried out approaching the fortress from its foundation 
in the late 16th to the mid-18th century, a period in which it gained the plan it currently maintains. For this study, we 
are based on concepts proposed by Lucien Febvre (1989) and Simon Schama (1996), to study the fortification from its 
landscape and architecture.

Key words: Fortress of Santa Catarina, Colonial Paraiba, military arquitecture, Dutch Brazil.
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Introdução

A Fortaleza de Santa Catarina fica situada na margem sul do rio Pa-
raíba, estando em terras do município de Cabedelo, no Nordeste do Brasil, 
é a única fortificação do período colonial na Paraíba, que se encontra em 
melhor estado de preservação e aberta ao turismo, pois os outros fortes, 
redutos e torres, são ruínas. Alguns não são mais visíveis, tendo sido soter-
rados por séculos de erosão ou cobertos por casas. Devido a essa condição 
singular, a fortaleza é o único contato que hoje se tem nesse estado, com 
uma arquitetura militar surgida no século XVI, embora que o desenho 
atual seja baseado em plantas do século XVIII. 

A fortaleza foi construída em fins do Quinhentos para proteger um 
ponto estratégico entre o rio e o mar, por conta disso, ela trata-se de uma 
fortificação costeira, mas também marítima por conta que no passado, as 
ondas chegavam a quebrar diante de seus muros. 

No entanto, ao longo dos séculos essa fortificação passou por várias 
reformas e reparos que alteraram sua estrutura muitas vezes, como vere-
mos nas páginas seguintes. Desta forma, o artigo realizou uma apreciação 
histórica tomando como fonte de pesquisa a própria arquitetura militar 
da fortaleza e sua paisagem. Para se realizar isso, recorremos a conceitos 
e abordagens surgidos com o movimento da nova história na França, a 
partir da década de 1970, o qual levou a se repensar a forma de como com-
preender as fontes históricas e como estudar a História. 

No caso, o historiador francês Lucien Febvre, um dos fundadores 
da “Escola dos Annales”, escreveu que a história poderia ser feita com pa-
lavras, sinais, paisagens, telhas, espadas, campos, cordas, pedras, eclipses 
etc. (FEBVRE, 1989, p. 249). Desta forma, o historiador não deveria limitar-
-se apenas ao documento escrito, mas considerar outros tipos de fontes. 
No nosso caso, fizemos uso de pedras, muros, baluartes e da paisagem 
para este estudo. E por conta disso, adentramos não apenas o âmbito ar-
quitetônico, mas também da própria paisagem em si. 

E neste sentido, complementamos a fala de Febvre, ao citar o estu-
do do historiador Simon Schama, em seu livro Paisagem e Memória (1996). 
Nesta obra, Schama abordou a condição de que os espaços e paisagens, 
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fossem naturais ou artificiais (feitos pelo homem), possuíam um valor his-
tórico no sentido de serem cenários para eventos históricos, ou o resultado 
de processos de colonização, urbanização, expansão, desbravamento etc., 
que marcaram o desenvolvimento das sociedades e culturas, pois essen-
cialmente o ser humano tende a modificar de alguma forma, a paisagem 
em que habita. Com isso, Schama comentou que as paisagens e lugares 
construídos, carregam propósitos, funções, ideias, expectativas e sonhos. 
E no caso da Fortaleza de Santa Catarina, escrevemos sobre uma fortifica-
ção que por mais de trezentos anos teve uma função militar de defender o 
território paraibano, embora que atualmente a fortaleza seja uma atração 
turística e um espaço para exposições e eventos culturais.  

Além de chamarmos atenção para os comentários de Febvre e Scha-
ma quanto a estudar estruturas e paisagens, citamos o estudo de Lleida 
Margarita (2010), a qual destacou a importância do uso de espaços, luga-
res, paisagens e construções para se estudar e conhecer a História. Sendo 
estes lugares fontes históricas, em que sua estrutura, objetos e móveis, o 
próprio uso daquele espaço para diferentes fins, tudo isso pode ser utili-
zado para o estudo histórico. Inclusive Margarita defende aulas de campo 
dirigidas a esses locais, para que os alunos, sejam da escola ou da univer-
sidade, tenham noção destes espaços de memória, história, cultura, arte 
e técnica.

Esboçado de forma breve nosso embasamento teórico, para reali-
zar este estudo, recorremos ao uso de plantas, mapas e pinturas de época, 
que mostram as diferentes formas da fortificação, além de utilizar relatos 
que descreveram sua aparência, estrutura e outras informações relevan-
tes. Com isso, o artigo foi dividido nas seguintes seções: a origem do forte, 
as guerras luso-holandesas, o forte sob domínio dos holandeses, a degra-
dação da fortificação na segunda metade do século XVII, e por fim, as re-
formas do século XVIII, e algumas considerações finais. 
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O Forte do Cabedelo no início

Embora seja mais conhecida atualmente como Fortaleza de Santa 
Catarina1, nome advindo da padroeira da capela da fortificação, entretan-
to, até o final do século XIX, essa estrutura ainda era referida como Forte 
do Cabedelo na documentação oficial, devido a sua localização. Sendo as-
sim, nos referiremos a essa fortificação pelos seus nomes antigos como 
constavam nas fontes primárias, adotando seus diferentes nomes à medi-
da que progredimos em sua história. 

As origens desse forte foram por algum tempo inconclusivas. Auto-
res dos séculos XVIII ao XX, chegaram a apresentar datas divergentes para 
sua construção, e até mesmo apontavam nomes diferentes para quem te-
ria dado a ordem de construção, algo visível no estudo de Sousa (1885, p. 
78), o qual informava que o Forte do Cabedelo teria sido construído em 
novembro de 1585, tendo sido projetado pelo oficial alemão Cristopher 
Lintz. No entanto, Sousa confundiu a data dessa obra com a construção do 
Forte do Varadouro, o qual foi construído naquele ano. Já Garrido (1940, 
p. 60), também sublinhou que essa fortificação foi confundida com o For-
te São Felipe e Santiago, construído em 1584, por ordem do comandante 
espanhol Diego Flores de Valdez. Por sua vez, Barreto (1958, p. 39) sugeriu 
que o forte teria sido erguido em 1586, creditando a João de Matos Cardo-
so2, a ordem para a sua construção.  

Mas independente dessas confusões relatadas, sabe-se hoje que o 
Forte do Cabedelo teria sido erguido em 15893, durante o governo de Fruc-

1  Santa Catarina de Alexandria foi escolhida como padroeira do forte, por homena-
gem a infanta Dona Catarina de Bragança (1540-1614).

2  Pela condição de João de Matos ter sido capitão do forte em distintas ocasiões, hou-
ve épocas que a fortificação era referida como Forte do Matos.

3  No Tratado Descritivo do Brasil (1587) e no Sumário das Armadas (c. 1589), não há 
referências ao Forte do Cabedelo, o que indica que ele não existia ainda. Embora tais relatos 
citem os outros fortes que mencionamos. Quanto ao Sumário, a falta de menção ao forte se 
deve a condição de que o relato tenha sido concluído antes do início das obras da fortificação. 
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tuoso Barbosa4 (1588-1591), na época da União Ibérica (1580-1640). Entre-
tanto, os planos para se construir essa fortificação já existiam dez anos 
antes e estavam relacionados com o processo de fundação da própria Ca-
pitania da Paraíba. 

Originalmente as terras do rio Paraíba (ou rio São Domingos) fa-
ziam parte da Capitania de Itamaracá, porém, tratava-se de uma região 
desocupada pela colonização, mas habitada por povos indígenas como os 
Potiguaras e Tabajaras. Devido à falta da presença colonial, os franceses 
aproveitavam para ir à tais terras extrair pau-brasil (Paubrasilia echinata). 
Todavia, a situação apenas mudou após o Massacre do Engenho de Tra-
cunhaém, ocorrido em 1574, perto da Vila de Goiana5. Por conta disso, 
o rei D. Sebastião I (r. 1557-1578), ordenou que uma nova capitania fosse 
fundada ali, tendo o rio Paraíba como núcleo. (PRADO, 1964, p. 68-70). 

No ano de 1579, o rei D. Henrique I (r. 1578-1580) ordenou que Fruc-
tuoso Barbosa fosse ao Brasil para construir um forte na barra do rio Pa-
raíba, no intuito de auxiliar na fundação daquela capitania, no entanto, tal 
projeto nunca saiu do papel. (LINS, 2007, p. 27). Barbosa somente chegou 
à Paraíba em 1581, fracassando na sua missão, ele retornou para Portugal 
em seguida. A campanha de conquista da Paraíba foi alastrando-se pe-
los anos seguintes. Em 1584 o almirante espanhol Diogo Flores Valdéz, foi 
enviado para auxiliar Fructuoso Barbosa na Paraíba. Valdéz foi instruído 
para construir um forte na barra do rio, mas optou em não o erguer no 
Cabedelo, mas escolheu uma localidade mais adentro do rio e na margem 
norte, por considerar mais segura e apropriada, que resultou no Forte de 
São Felipe e São Tiago. (BRITO, 2021, p. 23-24). 

Apesar do intento do almirante espanhol, a vitória não veio em se-
guida. Seu forte acabou malogrando e a guarnição desertou. Em 1585, o 
rei Felipe I de Portugal (Felipe II de Espanha), ordenou que Barbosa e o 
ouvidor-geral Martim Leitão, que tinha participado das negociações de 

4  Pelo fato de Barbosa ter sido o capitão responsável pela conquista da Paraíba entre 
1579 e 1585, e depois assumido como governador entre 1588 e 1591, isso gerou confusão 
quanto a data em que ele teria dado a ordem para construir o Forte do Cabedelo. Por isso, em 
relatos mais antigos, aparecerem datas relacionadas ao período que ele foi capitão de mar e 
terra durante a conquista.

5  Goiana é atualmente munícipio do estado de Pernambuco, mas faz fronteira com a 
Paraíba. 
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paz com os Tabajaras, ordenassem a construção de um forte na barra do 
rio. Porém, Leitão foi contra essa ideia, e por estar no comando, ele achou 
mais vantajoso construir o forte no interior do rio, na região nomeada Va-
radouro (atual bairro em João Pessoa). (CARTA DE FELIPE I, 1585, p. 1-3). 
Tal fortificação começou a ser construída em 4 de novembro daquele ano, 
sendo o marco zero para a povoação de Nossa Senhora das Neves, erguida 
no ano seguinte. 

Após três tentativas de se construir uma fortificação na foz do rio 
Paraíba, somente na quarta tentativa isso se concretizou, ocorrendo em 
1589, sob governo de Fructuoso Barbosa. Sendo que esse forte não era a 
única estrutura defensiva existente na Paraíba do final do século XVI. Pois, 
sublinha-se que além do Forte do Varadouro, situado ao lado da cidade 
de Nossa Senhora das Neves, alguns importantes engenhos como El’Rei, 
Santo André e Inobi, ergueram suas casas-fortes nos anos de 1587, devido 
a insegurança ainda da região, por conta dos ataques dos franceses e de 
tribos indígenas. (LINS, 2007, p. 22).

No caso de Cabedelo, o forte foi ali construído para defender a en-
trada da barra do rio Paraíba (ver imagem 1), a qual estava desguarnecida, 
pois o Forte de São Felipe estava abandonado desde 1585, e o fortim de 
Manoel de Azevedo, na Ilha da Restinga, não era uma fortificação adequa-
da para inibir que naus francesas adentrassem o rio para ir atacar à cidade 
e os engenhos. (LINS, 2007, p. 22). 

Diante dessa necessidade, o Forte do Cabedelo foi erguido em pou-
cos meses, sendo fundado sobre areia, construído de madeira e taipa. “Em 
época de guerra, as obras tinham que ser levantadas em caráter emergen-
cial e a construção de taipa se prestava a isto, por usar matérias fáceis de 
ser encontrados, como a argila, fibras vegetais, cal e madeira, além de 
proporcionar rapidez de execução”. (BARTHEL, 2007, p. 60). 
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Imagem 1: Fotografia aérea da barra do rio Paraíba. 

Legenda: A imagem foi editada para se acrescentar o nome das localidades. 
No entanto, em 1589, a ponta de Cabedelo era bem mais estreita. Fotografia de Dirceu 
Tortorello, sem data identificada. Fonte: https://www.researchgate.net/figure/Figu-
ra-01-Vista-aerea-da-restinga-de-Cabedelo-com-destaque-para-os-limites-do-PNMC_
fig1_317344285. 

Não se sabe as dimensões exatas dessa fortificação, pois embora 
Sousa (1885) tenha fornecido alguns dados sobre isso, hoje eles são consi-
derados imprecisos, inclusive podem ser referentes as obras do Forte do 
Varadouro. O que se sabe é que naquele início a estrutura teria um for-
mato quadrangular (traço padrão da época). Entretanto, em 1591, ele foi 
atacado por indígenas e incendiado, sendo reconstruído ainda em 1591 ou 
1592. Tal condição dificulta saber como era realmente a arquitetura inicial 
dessa fortificação. Além disso, sabe-se que em 1597 ele foi atacado pelos 
franceses, mas resistiu ao confronto. (MONTEIRO, 1972, p. 17). 

No ano de 1601 o forte possuía 3 canhões de ferro e 11 canhões de 
bronze, e sua guarnição era composta por 1 capitão, 1 alferes, 1 sargento, 
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1 tambor, 1 condestável e 20 mosqueteiros6. Uma pequena guarnição para 
proteger um imenso território. Embora a fortificação fosse de pequena 
proporção, é preciso considerar que essa tropa era a linha de frente con-
tra qualquer invasor que viesse por mar ou aportasse no litoral. Todavia, 
o governo convicto de que os franceses não retornariam mais para rou-
bar pau-brasil naquelas terras, não se importou em fortalecer as defesas. 
(MONTEIRO, 1972, p. 71-72). 

A realidade do Forte do Cabedelo não mudou tanto nos anos se-
guintes. O engenheiro militar Diogo de Campos Moreno, em seu livro Re-
lação das praças fortes e coisas de importância que Sua Majestade tem na costa 
do Brasil, escreveu brevemente sobre o forte paraibano, além de fornecer 
um esboço de como ele seria (ver imagem 2). 

Em seu relatório, Moreno informou alguns dados sobre a guarnição 
dessa fortificação, assinalando que ela possuía 20 mosqueteiros e outros 
oficiais, e onze peças de artilharia, ou seja, os mesmos valores descritos 
segundo relatório de 1601, o que gera a dúvida se o autor teria copiado os 
dados deste relatório ou não. Moreno também escreveu que o rei desti-
nava cem mil contos de réis para suas despesas. Todavia, em seguida ele 
descreveu alguns aspectos da estrutura:

Este forte do Cabedelo fundou Feliciano Coelho de Car-
valho7, no posto que se vê hoje, de grossas vigas e traves 
de madeira com taipas e entulhos entre uma e outra 
parede, terraplenado todo o posto da melhor matéria 
que pode ser, inda que tosca e de má feição. [...]. Será 
de importância mandar-se-lhe fabricar de pedra e cal, 
para que se escusem os gastos que que cada três e qua-
tro anos faz e madeira e fábrica de Sua Majestade e aos 
moradores. (MORENO, 1984, p. 192).

6  Na época a patente de alferes equivaleria atualmente a de segundo-tenente. O tambor era 
o soldado responsável por realizar o toque de caixa, ditando o ritmo de cerimônias, da marcha e 
passando comandos sonoros. O condestável era o chefe dos artilheiros. Mosqueteiro era o termo 
que designava soldados que usavam mosquetes. 

7  O autor confundiu a data de fundação do forte, atribuindo ao governador Carvalho 
tal obra, porém, a fortificação já existia cinco anos antes de ele ser nomeado para o governo 
da capitania.
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Imagem 2: O Forte do Cabedelo em 1609. 

Legenda: Detalhe editado do mapa Capitania da Paraiba em 6 graos a sul da Equinothial 
1609, feito por Diogo de Campos Moreno, em 2 fólios. Anexado a Relação das praças fortes 
e coisas de importância que Sua Majestade tem na costa do Brasil. Fonte: Revista do Instituto 
Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, vol. LVII, p. 177-240, 1984.

Observa-se pelo relato do engenheiro Diogo Moreno, que ainda no 
ano de 1609, o forte era pequeno e feito de madeira e sua estrutura estava 
em mal estado. Quanto a isso, ele recomendou que fosse necessário usar 
pedra e cal para reforçar a fortificação, mas tal sugestão nunca foi acata-
da. Em seu segundo livro, intitulado Livro que dá Razão que se dá ao Estado 
do Brasil (1612), Diogo Moreno fez uma descrição dos materiais utilizados 
na construção do forte. Relatando o seguinte:

Está o forte que dizem de Cabedelo, fundado sobre 
areia, de taipões, e entulhos de lamarão, entre grossas 
vigas de pau-de-ferro, com uma estacada, de modo que 
se vê na sua planta; é todo, hoje, até os parapeitos co-
berto de telhas, e fica como uma casa-forte, defendido 
no melhor modo que dá lugar o sítio. (MORENO, 1955, 
p. 200-201). 

Por essa breve descrição, Moreno apontou que o forte foi erguido 
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num terreno arenoso e com lama e lodo (lamarão), algo que se deve a con-
dição que a estrutura foi levantada a alguns metros da margem do rio, 
inclusive quando havia cheia, suas águas tocavam no muro, como relatam 
outros autores nos séculos posteriores. Em seguida o autor assinalou que 
a estrutura dos muros era de taipa, sendo feita de grossas vigas de pau-de-
-ferro (Caesalpinia leiostachya), madeira conhecida por sua dureza e abun-
dante na Mata Atlântica. A taipa era preenchida com entulho (areia, terra 
e pedras). Em alguns casos os muros de taipa também eram revestidos 
com barro ou argila, apesar que ele não indique isso em sua descrição. 

Diogo Moreno (1955, p. 201) também relatou que o forte necessitava 
de melhorias, pois ele era vulnerável ao fogo, machado, enxada e explo-
sivos. Aqui recordamos que o forte já havia sido incendiado por volta de 
1591. Além disso, o autor salientou que as baterias de artilharia estavam 
sem proteção adequada. Ele também escreveu que o socorro mais próxi-
mo estava na capital, que distava quatro léguas8, porém, grande parte da 
população vivia no interior, nas fazendas de cana e gado, ou seja, a ajuda 
e envio de recursos demoraria ainda mais. O autor também sugeriu que 
uma fábrica de pedra e cal fosse instalada na capitania, para produzir ma-
terial que fosse utilizado para revestir os muros do forte, algo que nunca 
ocorreu naquela época. 

Salientamos que Diogo Moreno não enfatizou a condição do Forte 
do Cabedelo possuir dois baluartes, apenas disse o material pelo qual a 
fortificação foi feita, como citado anteriormente. No entanto, pelo mapa 
por ele desenhado, nota-se a presença dessas duas estruturas importantes, 
que se tornaram a base da arquitetura militar europeia da Idade Moderna. 

Sublinha-se que desde o século XV, a arquitetura militar passou a 
construir estruturas para resistir e amenizar o dano de armas de fogo, so-
bretudo da artilharia pesada, composta pelos canhões, armas que come-
çavam a adentrar a Europa pelo leste, sendo difundidas pelos turcos. E, 
neste caso, a Itália foi um dos primeiros lugares onde esse novo tipo de 
armamento começou a ser difundido e usado na guerra, o que levou os 
arquitetos e engenheiros militares a terem que formular novas estruturas 

8  Diogo Moreno não específica qual légua ele se referiu, já que Portugal naquele tem-
po adotava diferentes tipos de léguas. Todavia, a distância em quilômetros do antigo porto da 
capital para a fortaleza seguindo por via fluvial é de cerca de 18 km. 
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defensivas, pois as antigas não conseguiam resistir ao poder explosivo da 
pólvora. (KEEGAN, 1995, p. 334). 

Assim, surgiram as fortificações militares de “traço italiano”, co-
nhecido por apresentar estruturas mais baixas, com muros ou muralhas 
preenchidas com terra, sendo mais largos na base, assim como, tais forti-
ficações passaram a adotar formatos geométricos com muitos ângulos, o 
que originou o termo “forte estrela”, devido a suas pontas. (BLACK, 2018, 
p. 66). 

Nada de torres ou elevações. Agora, muralhas baixas 
confundindo-se com o horizonte, deixando de ser alvos 
fáceis. Uma nova tecnologia construtiva surgiu e logo 
os engenheiros italianos se especializaram para seguir 
as condições impostas pela chamada pirobalística. Foi 
nos tempos dos Felipes de Espanha, que reinaram em 
Portugal no período de 1580 a 1640. Nessa ocasião, toda 
a defesa dos portos e das fronteiras foi reformulada 
com o total abandono dos castelos e torres medievais 
por serem inúteis. (LEMOS, 2012). 

E um dos destaques para essas estruturas, foram os baluartes, tam-
bém chamados de bastiões. Os baluartes consistiam em estruturas geral-
mente com três pontas, as quais se projetavam dos ângulos de uma fortifi-
cação. Eles permitiam ampliar os ângulos de ataque, além de serem áreas 
amplas onde baterias de artilharia podiam ser instaladas para repelir tro-
pas inimigas. Ao longo de dois séculos a estrutura dos baluartes foi sendo 
reelaborada, levando a origem de diferentes modelos. (TALLET, 1992, p. 
34).

O traço italiano recebeu variações na França, Holanda e Alemanha. 
Ainda assim, era padrão para os demais países europeus, incluindo Por-
tugal. E quando observamos a representação de Diogo Moreno sobre o 
Forte do Cabedelo, observa-se que ele possuía dois baluartes, um situado 
no norte e outro no sul. Na imagem 2 também se observa as peças de arti-
lharia dispostas em quase todos os lados da fortificação, além de poder ver 
uma estrutura não definida, que cerca o forte. O relato da época não men-
ciona se seria um fosso ou uma paliçada. Apesar disso, o pequeno Forte do 
Cabedelo, por vários anos foi a principal fortificação na foz do rio Paraíba, 
responsável pela guarda daquela importante entrada que dava caminho a 
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cidade de Filipeia de Nossa Senhora das Neves. 

O forte durante as guerras luso-holandesas (1631-1634)

O Forte do Cabedelo somente passou por mudanças mais significa-
tivas, quando se fez necessário reforça-lo para poder confrontar a ameaça 
dos exércitos holandeses que retornaram em 1630, em busca de controlar 
a produção açucareira, que na época era um verdadeiro “ouro branco”. 
Antes disso, o forte de 1600 a 1630, recebeu somente algumas obras de 
reparo, novos canhões e mais soldados. Mas com a condição que os exérci-
tos da Companhia das Índias Ocidentais (West Indische Compagnie – WIC), 
tinham capturado Olinda e Recife, em 1630, com isso, o então capitão-mor 
da Paraíba, Antônio de Albuquerque Maranhão (1627-1634), em junho de 
1631, ordenou que o Forte do Cabedelo fosse remodelado e uma nova for-
tificação fosse construída para lhe dar suporte, o qual consistiu no Forte 
de Santo Antônio. (OLIVEIRA, 2016, p. 105). 

O frei beneditino Paulo do Rosário, o qual foi testemunha do pri-
meiro ataque holandês à Capitania da Paraíba, mencionou as ordens da-
das por Maranhão, dizendo que o Forte de Santo Antônio seria construído 
de madeira, taipa e terra, mas seria erguido já com quatro baluartes, ape-
sar que quando o exército da WIC chegou em dezembro daquele ano, o 
forte ainda estivesse em construção, e apenas dois baluartes haviam sido 
concluídos. Mas além desse forte, o governador também ordenou que o 
antigo fortim de Manuel de Azevedo, também conhecido como Reduto da 
Restinga, fosse reforçado e recebe-se mais homens e canhões. Um reduto 
praiano também foi escavado para fornecer apoio a este triângulo defen-
sivo formado pelos dois fortes e o reduto da Restinga. (OLIVEIRA, 2018, p. 
133). 

No caso do Forte do Cabedelo, esse ainda contava com dois baluar-
tes, apesar que nas ordens de reforma, outros dois baluartes seriam fei-
tos, como também se escavariam trincheiras, erguer-se-iam paliçadas e 
tentar-se-ia aprofundar o fosso seco, que era considerado muito raso. As 
trincheiras e paliçadas foram realizadas, mas o fosso não foi concluído. 
O exército holandês formado por cerca de 1.600 soldados e mais de 20 
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embarcações aportou próximo a ponta do Cabedelo, ficando distante da 
terra devido a recifes na região. A primeira frente de ataque desembarcou 
em botes e seguiu para praia, indo atacar um reduto improvisado naquela 
localidade. Após algum tempo de conflito, os soldados do reduto abando-
naram a posição e recuaram para o forte. Teve assim, início a Batalha do 
Cabedelo, ocorrida de 5 a 12 de dezembro de 1631. (OLIVEIRA, 2016, p. 
113-114).

Nesse quesito, não bastava apenas os baluartes e o fosso para as-
segurar a proteção daquela praça-forte, mas era necessário dispor de su-
portes que impedissem o avanço da artilharia inimiga. Algo chamado de 
obras exteriores9, as quais se dividem nas de defesa (sitiado) e nas de ata-
que (sitiante). Frei Paulo do Rosário (1632, p. 9) e Duarte de Albuquerque 
Coelho (1982, p. 67-68), dois cronistas que relataram sobre essa batalha, 
comentaram que no dia 8 dezembro, o capitão-mor Maranhão, ordenou 
que o engenheiro Diogo Paes, reunisse alguns homens e erguesse um hor-
naveque. O qual foi construído com terra, diante do portão do forte, con-
sistindo em uma obra exterior de sitiado, feito para fins de proteção. No 
caso, era comum usar hornaveques como uma estrutura para evitar ata-
ques diretos aos portões, erguendo-se muros em formato triangular, cuja 
forma ajudava a resvalar a bala de canhão. 

A Batalha do Cabedelo terminou com a derrota do exército da WIC, 
que se retirou no dia 12 de dezembro. E nos anos seguintes a Paraíba fi-
cou em alerta, apesar que somente em 1634 foi que a WIC decidiu realizar 
novo intento de conquista. Em fevereiro daquele ano, ocorreu a Batalha 
do Forte de Santo Antônio (26-28 de fevereiro), na qual os holandeses ten-
taram atacar apenas esse forte. No entanto, após dois dias de conflitos, 
seus comandantes julgaram de forma incorreta que os portugueses teriam 
reforços escondidos, então optaram por abandonar o ataque. (OLIVEIRA, 
2016, p. 228). 

Entretanto, a WIC retornou com um exército maior no mês de de-
zembro e ocorreu a Batalha da Paraíba (2 a 23 de dezembro). Naquela épo-

9  “Obras exteriores são todas aquelas que se fazem para cobrir as partes da praça 
principal, e consequentemente par lhe aumentar a defesa; constam de revelins, hornaveques, 
tenalhas, coroas, ou obras coroadas, obras cornas, meias luas, caudas de andorinha, barretes 
de clérigo, e contraguardas”. (VELLOZO, 2005, p. 255).  
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ca, o forte de Santo Antônio e do Cabedelo já estavam munidos com seus 
quatro baluartes, peças de artilharia, guarnição maior e trincheiras defen-
sivas. 

No mapa da imagem 3, o qual é de origem holandesa, nota-se que o 
Forte do Cabedelo já era referido como Forte de Santa Catarina, um nome 
pouco usual mesmo entre os portugueses, sendo mais utilizado pelos 
holandeses. Pela imagem, a fortificação apresenta formato retangular e 
quatro baluartes, algo característico da época. O mapa também delineia 
o fosso seco. Além disso, observa-se a disposição dos acampamentos ho-
landeses, dos quais partiram as três frentes de batalha que sitiaram o forte 
por quase um mês. Observa-se também como o forte ficava próximo do 
mar, diferente de hoje em dia. 

Imagem 3: O Forte de Cabedelo em mapa de 1634.  

Legenda: Detalhe do mapa Afbeelding der Stadt en Fortessen van Parayba. Claes 
Jansz Visscher. 1634-1635. 58,5 x 53,5 cm em f. 60 x 54,5 cm. Fonte: https://bdlb.bn.gov.br/
acervo/handle/20.500.12156.3/13985. 

O mapa de Visscher é bastante interessante para a história militar 
da Paraíba, pois foi feito com base nos relatórios de campanha na época, 
apresentando detalhes que podem ser lidos nas fontes do período. Na ima-
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gem 3, apresentamos o detalhe do cerco realizado ao Cabedelo, em que o 
número 5 corresponde a trincheira defensiva dos portugueses, e os núme-
ros 4 eram as trincheiras de aproximação, algo essencial na forma de se 
fazer cerco naquele tempo, como comenta o historiador John Keegan, ao 
dizer que:

A guerra de assédio era demorada e trabalhosa porque 
os meios de trazer fogo suficiente para acossar uma for-
taleza com bastião exigiam um enorme esforço de esca-
vação. [...]. Era preciso cavar uma trincheira paralela a 
um dos lados do traçado do bastião, onde se pudessem 
colocar canhões para iniciar o bombardeio. Sob a prote-
ção desse fogo, trincheiras “de aproximação” eram en-
tão cavadas adiante, até que uma nova “paralela” mais 
próxima pudesse ser cavada, para onde eram levados os 
canhões, a fim de continuar o bombardeio a distância 
mais curta. (KEEGAN, 1995, p. 337).

A Batalha da Paraíba resultou na derrota portuguesa. O Forte do Ca-
bedelo após semanas de intenso bombardeio, rendeu-se entre os dias 18 
e 19 de dezembro. E posteriormente o Forte de Santo Antônio rendeu-se 
entre os dias 22 e 23. Ambas as fortificações foram bastante danificadas 
a ponto de que os cronistas Joannes de Laet (1644) e Duarte Albuquerque 
Coelho (1654) relatarem que parte dos muros tinham desabado e as estru-
turas internas também estavam avariadas. Por conta disso, no dia 24 de 
dezembro o exército da WIC apossou-se da cidade de Filipeia, consolidan-
do sua conquista da Capitania da Paraíba. (OLIVEIRA, 2016, p. 163). 

O Forte Margarida durante o domínio holandês (1635-1654)

Embora tenhamos diversos relatos escritos por funcionários da 
WIC a respeito da Paraíba, pouco deles fornecem dados mais detalhados 
sobre suas fortificações. No relatório intitulado Breve discurso sobre o estado 
das quatro capitanias conquistadas de Pernambuco, Itamaracá, Paraíba e Rio 
Grande (1638), foi relatado o seguinte sobre o Forte do Cabedelo:

O forte do sul foi inteiramente feito por nós: arrasou-se 
o velho forte de Santa Catarina, que era muito peque-
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no, acanhado e de pouca resistência, e, no mesmo lu-
gar e por fora dele, levantou-se este outro. Para o lado 
de terra tem um bonito baluarte, cujas cortinas correm 
para a praia do mar, tendo de um e de outro lado um 
meio-baluarte que se fecham por uma tenalha; a sua 
circunferência é bastante espaçosa, e as suas muralhas 
belas e elevadas; mas por causa das areias movediças, 
como sucede em todas as praias, não se pode ter fossos 
profundos; de qualquer modo é de grande resistência. 
Antes do nosso governo foi este forte empreitado, es-
tando muito adiantada a conclusão dele; mas fomos nós 
que pagamos a maior parte das despesas. Custou 31.000 
florins. (NASSAU; CEULEN; DUSSEN, 1887, p. 187-188). 

Nota-se neste relatório de 1638, informações sobre a estrutura do 
forte, a qual foi reformada no valor de 31 mil florins, quantia significativa 
na época. O novo forte era mais espaçoso do que o anterior, mas havia 
perdido dois baluartes, que tinham sido arruinados durante a guerra de 
conquista em 1634. Porém, recebeu dois meio-baluartes, reforçados com 
tenalhas e melhoria no fosso, anteriormente descrito como raso e até so-
terrado em alguns trechos. Mas completando esse relato, um dos auto-
res, o conselheiro Adrien van der Dussen (1585-1642), redigiu seu próprio 
relatório em 1639, e nos forneceu algumas poucas informações a mais, 
escrevendo que:

Na Paraíba, no porto ou barra, há, em primeiro lugar, 
no lado sul do mesmo, o forte Margarida, que se esten-
de para o interior com um bastião [croonwerk], apresen-
tando no lado que olha para o interior do país, um belo 
bastião e dois meio bastiões, cujas cortinas partindo 
dos meio bastiões, correm em direção ao rio pela sua 
margem, encerrando-se com uma bateria. Há uma te-
nalha ligando as cortinas que se encaminham em dire-
ção ao rio. É uma obra bonita e importante, com um óti-
mo fosso, uma forte estacada em torno da berma e uma 
boa contra-escarpa no lado externo do fosso. (DUSSEN, 
1940, p. 115-116). 

Nota-se algumas diferenças visíveis, a fortificação tinha dois ba-
luartes e dois meio-baluartes. As cortinas desses meio-baluartes eram 
auxiliadas por uma tenalha, a qual consistia num muro com ângulo para 
dentro, sendo feito de terra, pedra ou alvenaria. Era erguido geralmente 
diante das cortinas (espaço entre os baluartes), como uma obra de refor-
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ço. Pois as cortinas eram menos resistentes do que os ramais (os lados que 
formam um baluarte). As tenalhas seriam obras mais simples do que um 
hornaveque. (PIMENTEL, 1680, p. 92-93).

No caso das tenalhas terem sido posicionados voltadas para o rio, 
sugira que ali poderia ser um ponto fraco da fortificação, já que Dussen 
não relatou haver tenalhas dos outros lados. Ele também escreveu que a estacada 
(barreira de estacas) na berma (acostamento ao lado de fossos, trincheiras, canais), 
e a contraescarpa externa do fosso, também eram bons. (PIMENTEL, 1680, p. 18, 
176)

O cronista Gaspar Barléus (1584-1648), que redigiu História dos fei-
tos recentemente praticados durante oito anos no Brasil (1647), como forma 
de enaltecer o governo de João Maurício de Nassau, menciona de forma 
breve o Forte Margarida (ver imagem 4). Primeiro ele disse que foi Nassau 
em sua visita à Paraíba, no tempo do governo de Elias Herckmans (mais 
exatamente no ano de 1638), que ao ver o estado deteriorado do forte, 
mandou reformá-lo e melhorá-lo e lhe concedeu o nome de Margarida (ou 
Margareth), em homenagem a sua irmã. Posteriormente, Barléus relatou 
que tal forte era bem construído e resistente, possuindo trincheira, fosso, 
parapeito, 14 canhões de bronze e 42 canhões de ferro e 360 homens de 
guarnição. O autor informou que a fortificação também contaria com uma 
estacada para reforçar o fosso seco.  (BARLÉUS, 1940, p. 76, 144, 146, 159). 

Essa pintura feita pelo renomado artista holandês, Franz Post (1612-
1680), a qual nos fornece mais informações que corroboram a descrição 
dada por Barléus. Não se sabe exatamente quando Post esteve na Paraíba, 
mas teria feito isso provavelmente no começo da década de 1640, pois em 
1644 ele já havia retornado aos Países Baixos. Por sua obra, observa-se a 
presença de dois baluartes, o telhado dos quartéis, as pontas dos mastros 
de navios, o fosso seco, uma estacada na cortina voltada para o lado do 
mar, mas a novidade é a presença de uma guarita que até então, nenhum 
autor havia mencionado. A estrutura tinha uma função de vigia, sendo 
erguida em local estratégico que concedia excelente vista da barra do rio. 
Além de ser usada também como ponto de sinalização para as embarca-
ções, já que não existia farol nessa área, algo que somente foi feito no 
século XIX. 
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Imagem 4: Forte Margarida pintado por Franz Post.

Legenda: Detalhe da pintura Ostium Fluminis Paraybae, Franz Post, 1647. Fonte: original-
mente publicado junto ao livro História dos feitos recentemente praticados durante oito anos 
no Brasil (1647) de Gaspar Barléus. Disponível em:  https://www.catalogodasartes.com.br/
obra/UDtAt/. 

A fim de comparação, usamos a planta intitulada Lundraft der Fortes 
Margaretsen um plub Paraiba (Planta do Forte Margarida no Rio Paraíba), 
feita pelo militar e artista alemão Caspar Schmalkalden (1616-1653) (ver 
imagem 5). 

Nesta planta, Schmalkalden conferiu legendas sobre as dependên-
cias do forte. A tradução é a seguinte: A – Casa do major e embaixo o por-
tão; B – Acomodações para os viajantes e embaixo o arsenal; C – Igreja 
e embaixo o arsenal; D – Alojamento do capitão Oigen e embaixo o alo-
jamento do administrador da jurisdição; E – Alojamento dos soldados; F 
– Alojamento do capelão e embaixo outros alojamentos; G – Moradia do 
condestável; H – Ferreiros; I – Padaria; J – Alojamento dos sargentos e em-
baixo os dos soldados; K – Paiol; L – Alojamento dos sargentos e embaixo 
os dos soldados; M – Alojamento do administrador da cantina e embaixo 
os dos soldados; N – Alojamento do pavimentador e embaixo os dos sol-
dados; O – Três corpos de guarda e embaixo alojamento dos soldados; P 
– Latrina. (BARTHEL, 2007, p. 95-96). 
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Imagem 5: Planta do Forte Margarida.

Legenda: Lundraft der Fortes Margaretsen um plub Paraiba. Caspar Schmalkalden. c. 1645. 
Fonte: http://www.liber.ufpe.br/atlas/. 

A planta de Caspar Schmalkalden é a melhor que se possui sobre 
as dependências internas do Forte Margarida durante o domínio holandês 
e o século XVII, já que após o retorno dessa fortificação para o domínio 
português, suas estruturas foram pouco alteradas. Além disso, sublinha-
-se que durante os anos de 1645 e 1654 o forte serviu de lar para os go-
vernadores holandeses10, os quais anteriormente moravam na cidade de 
Frederica (antiga Filipeia), no reduto instalado na Igreja de São Francisco, 
que inclusive teve parte de suas salas reformuladas para abrigar a casa do 
governador. Mas devido ao início da Insurreição Paraibana11, em 1645, os 

10  Dos quatro governadores que teriam morado no Forte Margarida, apenas o nome 
de três foi identificado até hoje, sendo eles: Paulus de Linge (1645-1646, segundo mandato), 
governador desconhecido (1646-1650), tenente-coronel Jacob Stachhouwer (1650-1652) e o 
coronel Guillaum de Houtain (1652-1654). (LINS, 2007, p. 67-70).

11  Sobre o assunto conferir: OLIVEIRA, Leandro Vilar. A Insurreição Paraibana con-
tra os holandeses (1645-1647): uma síntese histórica. Revista do Instituto Histórico e Geo-
gráfico Brasileiro, a. 182, n. 486, p. 15-42, mai./ago. 2021. 
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holandeses se sentiram ameaçados e transferiram a sede do governo para 
o Forte Margarida. (LINS, 2007, p. 67).

A fortaleza no século XVIII

O Forte do Cabedelo iniciou o Setecentos no mesmo estado de pre-
cariedade visto nas últimas décadas do século passado, pois, quando os 
holandeses deixaram o Brasil, o forte necessitava de reparos, estava com 
avarias em seus baluartes, o fosso soterrado, além de faltar apetrechos 
para a manutenção das peças de artilharia, e impossibilidade de manter 
uma guarnição grande no local. (MONTEIRO, 1972, p. 209-210).

Em 1722, o brigadeiro José da Silva Pais elaborou um 
relatório completo quanto ao que era necessário fazer: 
terraplanagem, desentulhamento dos fossos, constru-
ção de novos parapeitos, cortinas, um depósito para a 
pólvora, uma contra-escarpa e uma plataforma de pe-
dra. Em 1731, foram construídos quatro quartéis, as 
casas para o comandante e para o governador. (DIAS, 
2004, p. 169). 

As obras de reconstrução da fortaleza começaram ainda em 1702, 
todavia, demoraram anos para serem desenvolvidas devido à falta de ver-
bas. Somente por volta de 1727 foi que as obras começaram a sair pro-
priamente do papel – anteriormente alguns reparos e pequenas reformas 
foram feitas –, mas sendo interrompidas várias vezes por falta de verbas. 
Entre 1727 até 1740, o forte finalmente começou a receber seus muros 
de pedra (embora estes não foram concluídos) e as construções internas 
como a casa da pólvora, a capela de Santa Catarina, a casa do comandan-
te, a casa do capitão-mor (ou do governador), os novos quartéis e outras 
dependências, também foram construídos com pedra. No entanto, outras 
obras de reparo envolvendo a recuperação dos baluartes, do fosso, da es-
tacada, das tenalhas etc. ainda não haviam sido concluídas. (MOURA FI-
LHA, 2004, p. 300-305). 

Para visualizar melhor essas obras realizadas ao longo de quase 
vinte anos, dispomos da seguinte planta, intitulada Planta exacta da For-
taleza de S.ª Catharina do Cabedelo, cituada huma legoa da Barra do Rio da 
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Parahiba do Norte, na America Meridional e Portuguesa (c. 1752) de Antônio 
José de Lemos (ver imagem 6).

Imagem 6: Planta da Fortaleza de Sta. Catarina do Cabedelo (1752).

Legenda: Planta exacta da Fortaleza de S.ª Catharina do Cabedelo, cituada huma legoa da Bar-
ra do Rio da Parahiba do Norte, na America Meridional e Portuguesa, Antônio José de Lemos, 
c. 1752. Coleção Cartográfica e Iconográfica Manuscrita do Arquivo Histórico Ultrama-
rino. Disponível em: http://bdlb.bn.gov.br/redeMemoria/handle/20.500.12156.2/301273.

A partir dessa planta de Lemos nota-se a disposição do forte, aqui 
chamado já de fortaleza, em que o fosso era preenchido com água, toda-
via, o autor apontou que a parte leste (esquerda na planta), um trecho do 
fosso havia sido assoreado e vegetação tinha crescido ali. No comentário 
da planta, ele recomendou que aquele trecho deveria ser limpo e escava-
do novamente, pois comprometia o fosso. Além disso, Lemos queixou-se 
quanto aos meio-baluartes estarem quase dentro d’água, e a barreira de 
pedras, erguida para protegê-los, não era eficiente. Ele também escreveu 
outras críticas a estrutura, dizendo que necessitava de diversos reparos. 

As críticas de Lemos foram redigidas após a conclusão das obras 
de reforma da fortaleza, as quais se encerraram em algum momento da 
década de 1740. No entanto, observa-se que mesmo tendo sido obras feitas 
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a poucos anos, a falta de zelo pela estrutura acarretou para que problemas 
surgissem rapidamente. O fosso estava assoreado, o mole construído para 
proteger da subida da maré, não surgiu efeito desejado. Estes problemas 
ainda continuaram a ser relatados no século XIX, revelando o descaso do 
governo colonial com essa fortificação, embora não tenha sido a única a 
passar por isso. 

Além disso, a entrada da fortificação que com os holandeses era 
no oeste, voltada para a margem do rio, retornou para o sul. No entanto, 
com a mudança, no lugar da antiga entrada foi erguido um meio-baluarte 
(embora que um dos túneis daquele período ainda exista nos dias de hoje). 
As dependências internas como o arsenal, o alojamento dos viajantes e o 
alojamento do capitão, foram remodelados para serem quartéis. 

O alojamento do capelão e dos soldados foi remodelado para servir 
de armazém. Onde era a casa do condestável (chefe dos artilheiros) e a fer-
raria, foram derrubados para dar lugar a casa da pólvora. A antiga padaria, 
o paiol e um dos alojamentos dos sargentos, se tornaram quartéis. O outro 
alojamento dos sargentos, dos soldados, do pavimentador e o corpo da 
guarda, foram demolidos para se fazer a entrada, a nova capela, uma nova 
casa do corpo da guarda, a casa do capitão-mor e o armazém. Essa nova 
configuração é mantida até hoje (ver imagem 7).

Considerações finais

Ao longo de mais de dois séculos o Forte do Cabedelo passou por 
várias reformas, algumas que mudaram bastante sua estrutura. Original-
mente construída de madeira e taipa, vimos que ele manteve essa com-
posição por mais de um século, pois mesmo com a reforma holandesa, a 
estrutura recebeu tijolos e reboco, mas não muros de pedra propriamente 
como vemos hoje. Algo que somente ocorreu na primeira metade do sé-
culo XVIII, através de uma reforma interrompida várias vezes por falta de 
verbas. 

A fortificação que de início era um quadrado, com o tempo foi ga-
nhando seus baluartes, apresentando dois, passando para os quatro ba-
luartes no tempo das guerras luso-holandesas (1631-1634), mas devido 
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a destruição que o forte sofreu na Batalha da Paraíba, em dezembro de 
1634, dois baluartes foram severamente danificados a ponto de que anos 
depois na reforma ordenada por João Maurício de Nassau, em 1638, o 
novo projeto excluiu um destes baluartes e construiu dois meio-baluartes, 
configuração essa que manteve-se pelo restante do século somente sendo 
alterada no XVIII, quando retomou-se o quarto baluarte, mas com forma-
to diferente dos outros. 

Imagem 7: Fotografia aérea da Fortaleza de Santa Catarina.

Legenda: Atualmente a Fortaleza de Santa Catarina foi afastada das águas do rio Paraíba, 
que outrora batiam em seus muros, todavia, foi cercada pelo porto, a zona portuária e 
residências. Fonte: https://www.ifpb.edu.br/cabedelo/noticias/2017/12/fortaleza-de-san-
ta-catarina-concorre-ao-titulo-de-patrimonio-mundial-da-unesco/fortaleza-1.jpg/view. 

Atualmente a Fortaleza de Santa Catarina conserva sua planta do 
século XVIII, inclusive tendo sido reconstruída em 1974 e 1978 pelo Ins-
tituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional (IPHAN), tornando-se 
atração turística na década de 1980. (FARIA, 2011, p. 106). Pela imagem 
7 podemos ter uma noção do estado de conservação da fortificação nos 
anos mais recentes além de visualizar sua estrutura e dependências inter-
nas. Aqui sublinha-se que a fortaleza possui quatro baluartes, sendo que 
os dois voltados para a direção do mar (norte-nordeste), não foram restau-
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rados por completo. Por sua vez, os dois meio-baluartes (oeste) também 
apresentam danos, como afundamento de terreno e ramais incompletos. 

Quanto ao seu interior, pode-se ver no lado esquerdo, os telhados 
da capela, da casa do comandante e de alguns quartéis. No lado direito, 
embaixo, temos a casa do governador e o antigo armazém. A casa da guar-
da foi parcialmente destruída, embora exista seu acesso dentro do muro. 
Ainda no lado direito vemos os quartéis e acima está a casa da pólvora. 
Nas duas áreas vazias, ficam um túnel e o antigo armazém. Além disso, 
essa fotografia também nos permite visualizar como a expansão urbana 
comprometeu os arredores da fortificação, estando a poucos metros de 
distância de seus muros. Revelando um descaso das autoridades respon-
sáveis por não proteger o entorno da estrutura.

Dessa forma, concluímos nosso relato sobre alguns aspectos da ar-
quitetura e paisagem da Fortaleza de Santa Catarina nesses séculos, con-
tando um pouco da história dessa fortificação para guardar a foz do rio 
Paraíba e a costa paraibana, chegando a sua condição atual, na qual ain-
da requer cuidados e mais investimentos para auxiliar na conclusão das 
obras de reforma e preservação, as quais as últimas ocorreram a mais de 
40 anos atrás. 
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PESQUISAS EM ARQUEOLOGIA SUBAQUÁTI-
CA: LITORAL CATARINENSE DE 1850 A 1900

RESEARCH IN UNDERWATER ARCHEOLOGY: COAST OF SAN-
TA CATARINA FROM 1850 TO 1900

Resumo

Este artigo apresenta alguns dados coletados no desenvolvimento da pesquisa realizada como trabalho de conclusão de 
curso da Pós-graduação em Arqueologia Subaquática, que foi desenvolvida em parceria com o Museu Marítimo EXEA. 
A mesma concentrou-se em pesquisas virtuais a documentos e periódicos de época, mais especificamente na área com-
preendida pelo estado de Santa Catarina. Com o objetivo de registrar os naufrágios ocorridos ao longo do litoral catari-
nense nos anos 1850 até 1900, com o interesse de valorizar e preservar os sítios arqueológicos subaquáticos presentes na 
sua costa. E assim, ao final apresentando o número de naufrágios registrados em 50 anos.  
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Abstract

This article presents some data collected in the development of the research carried out as a course conclusion work for 
the Postgraduate Course in Underwater Archeology, which was developed in partnership with the EXEA Maritime Mu-
seum. It focused on virtual searches of period documents and periodicals, more specifically in the area comprised by the 
state of Santa Catarina. With the objective of registering the shipwrecks that occurred along the coast of Santa Catarina 
in the years 1850 to 1900, with the interest of valuing and preserving the underwater archaeological sites present on its 
coast. And so, at the end presenting the number of shipwrecks recorded in 50 years.

Key words: Underwater Archaeology; Virtual research; Ship wreck; Underwater Cultural and National Heritage. 

70 ATLANTICUS: Revista do Museu EXEA

ATLANTICUS: Revista do Museu EXEA, Vol.1 Julho 2022, p. 70-84, ISSN  2764-7358
DOI: https://doi.org/10.29327/264588.1.1-4



Introdução

O mar é algo que sempre provocou fascínio no ser humano, na bus-
ca por respostas passamos a desenvolver uma relação duradoura com esse 
ambiente. E por isso o Património Marítimo está intrinsecamente ligado 
ao ser humano e sua relação com o mar, rios, lagos e os ambientes aquáti-
cos em geral, através das manifestações e vestígios da passagem humana, 
sejam elas de carácter material ou imaterial. 

De caráter material tem destaque embarcações naufragadas ou in-
tactas, vestígios da passagem humana como instalações ou construções. 
De caráter imaterial temos toda a cultura que foi produzida e herdada des-
se modo de vida, estilo de vida especializado, divisão do trabalho, ende-
mias de linguagem, superstições, músicas e muitos outros. (ALVES, 2021).

Pensando nessa relação do ser humano com o mar é que esta pes-
quisa se apresenta com o propósito de registrar os naufrágios que ocorre-
ram na costa do estado de Santa Catarina1  entre os anos de 1850 a 1900. 
Santa Catarina possui uma relação de intimidade com o Atlântico fazendo 
deste, parte do modo de vida cultural da região.

Exemplo disso é que no litoral catarinense é possível encontrar 
vestígios da história marítima ocorrida a partir da ocupação humana na 
região, desde há vários milênios até hoje. Os testemunhos são inúmeros, 
contendo sítios arqueológicos terrestres e subaquáticos, além dos regis-
tros em fontes escritas, iconográficas e na história oral. Há um considerá-
vel patrimônio cultural subaquático a ser pesquisado e preservado (VIA-
NA, 2004).

1 O litoral do Estado de Santa Catarina se estende por 561,4 km, desde a foz do rio 
Saí-Guaçú, na divisa com o Estado do Paraná, até a foz do rio Mampituba, na divisa com o 
Estado do Rio Grande do Sul (PEREIRA, 2003).
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O Estado da Arte

O legado da cultura material está presente desde o passado pré-his-
tórico com cerca de 7000 mil anos A.P., até os relatos orais, remanescentes 
culturais, documentação, construções e naufrágios intactos ou não, e que 
são fruto de uma arqueologia mais recente, chamada arqueologia históri-
ca. Apesar do histórico e potencial para o desenvolvimento de pesquisas, o 
que se nota é uma pequena movimentação e fomento no desenvolvimento 
de pesquisas relacionadas às temáticas principalmente no tocante da ar-
queologia subaquática catarinense.

Praticamente inexistem investigações realizadas no 
litoral catarinense em sítios submersos. Esse fato, no 
entanto, não reflete a potencialidade da área e sim a fal-
ta de experts e centros de investigação interessados no 
tema na região. (DEMATHÉ, 2014, p. 31).

Dentre as pesquisas no litoral de Santa Catarina tem destaque as 
que foram desenvolvidas no município de Florianópolis, norte e sul da 
ilha. Ao norte, foi investigado um naufrágio na Praia dos Ingleses deno-
minado Ingleses 01 (NOELLI, 2009) e, no sul, as pesquisas ocorreram na 
Praia de Naufragados, no sítio de naufrágio, Naufragados 01 (FIGUEIRE-
DO, 2013; FARIAS, 2012).

Um grupo de mergulhadores decidiu formar uma ONG com o obje-
tivo de pesquisar, salvaguardar e difundir o patrimônio submerso da Ilha 
de Santa Catarina, uma vez que o sítio investigado (Ingleses 01), vinha so-
frendo saques contínuos. Formou a ONG PAS (Projeto de Arqueologia Su-
baquática), com apoio financeiro do Governo do Estado de Santa Catarina, 
através da FAPESC (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Santa 
Catarina), de alguns setores da UFSC e UNIVALI (NOELLI, 2009).

As campanhas de campo se deram entre os anos de 2004 e 2009, em 
que vários artefatos no contexto das escavações foram retirados: 11 mil 
fragmentos de cerâmica, 270 gargalos de botijas cerâmicas, alguns artefa-
tos pré-colombianos líticos e cerâmicos, que indicam a passagem da em-
barcação à costa noroeste da América Central; um relógio solar em bron-
ze, uma escala para uso marítimo também em bronze, datada de 1683; 
frascos, tampas metálicas entre outros artefatos que inferem, juntamente 
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com os dados levantados nas pesquisas históricas e documentais, que o 
naufrágio é parte de uma embarcação espanhola, possivelmente raptada 
por piratas ingleses na América Central (DEMATHÉ, 2014).

Novos dados para a história marítima foram apresentados, o proje-
to contou com uma exposição organizada na Praia dos Ingleses, em Flo-
rianópolis, e assim ajudando a apresentar, divulgar e educar moradores, 
estudantes e turistas.  

Na região do extremo sul da ilha de Santa Catarina, em um contexto 
semelhante ao do projeto do norte da Ilha, nasceu o projeto Barra Sul. Em 
2004, mergulhadores encontraram uma grande âncora de tipologia das 
produzidas no século XVIII, e do achado surgiu a necessidade de se estu-
dar e mapear os naufrágios ocorridos naquela porção sul da ilha de Santa 
Catarina, fato que estimulou a organização da ONG Barra Sul. A partir do 
ano de 2010 firmou-se uma parceria entre o GRUPEP Arqueologia (Grupo 
de Pesquisa em Educação Patrimonial e Arqueologia da UNISUL), e a ONG 
Barra Sul, com o objetivo comum de promover e salvaguardar o patrimô-
nio arqueológico subaquático da região (DEMATHÉ, 2014).

Nos levantamentos históricos preliminares, constatou-se que mui-
tos naufrágios ocorreram na área da pesquisa, devido, principalmente, à 
incidência de fortes ventos, correntes e ao terreno acidentado do leito ma-
rinho, potencializando os perigos em função da estreita passagem entre o 
sul da ilha de Florianópolis e a Ponta do Papagaio no continente (FARIAS, 
2012). Tem destaque o sítio Naufragados-01, onde os trabalhos mais con-
sistentes foram realizados.

Entre os artefatos arqueológicos encontrados no sítio, podem-se 
destacar um  canhão de bronze, com data de fundição de 1565; uma gar-
rafa em cerâmica; uma lápide em pedra, medindo 98x76 cm com as ins-
crições do brasão de Leon y Castilla; um emblema português, indicando 
o período da União Ibérica; e outro marco de formato triangular, medin-
do em sua base 75 cm e suas laterais 125 cm. Neste último, continha em 
baixo relevo a seguinte frase “PHILIPPVS MAXIMVS CATHOLICVS II HIS-
PANIARVMINDIARVM ET REX ANNO 1582”, além de outras duas pedras 
esféricas e muita pedra de lastro (FARIAS, 2012, p. 130).

O Sítio SC-Naufragados-01, localiza-se na Baía Sul de Florianópolis, 
Santa Catarina, Brasil. Através do GRUPEP/UNISUL, em parceria com o 
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Instituto Politécnico de Tomar, em Portugal, os materiais coletados, em 
2011, foram tratados e preservados para poderem ser devidamente estu-
dados e expostos ao público. O sítio arqueológico de interesse internacio-
nal, aponta dados importantes para a compreensão da colonização da re-
gião (FIGUEIREDO, 2013; FARIAS, 2012). 

No Sul do estado tem destaque a pesquisa feita por Demathé (2014). 
O pesquisador fala do patrimônio da região sul de Santa Catarina, mais es-
pecificamente compreendendo os limites das cidades litorâneas de Lagu-
na e Jaguaruna, onde ele propõe a criação do Parque Arqueológico do Sul 
de Santa Catarina. A fim de preservar e conservar o legado patrimonial, 
abrangendo os sítios terrestres e subaquáticos; patrimônios materiais, 
construções e patrimônios imateriais com toda a cultura ligada ao mar e 
suas representações que são parte da história da população e da região.

Atividades desenvolvidas

Quando falamos sobre navegações no período compreendido entre 
1850-1900, não podemos deixar de falar aqui um dos fatos mais importan-
tes para a navegação, “o fim do uso dos ventos como forma de propulsão 
das embarcações e o emprego da navegação à vapor” (ALVES, 2020). Nesse 
momento a maioria das embarcações era mista em suas feições, feita com 
pedaços de ferro e madeira, quando não era exclusivamente feita de ferro 
e impulsionada pela tardia revolução industrial no Brasil e o crescente de-
senvolvimento e expansão do mercado marítimo nacional.

As inovações tecnológicas chegaram ao transporte 
aquaviário quebrando o domínio milenar dos ventos, 
como forma de propulsão, e da madeira, como prin-
cipal material construtivo (NATAL, 1991). As fábricas 
exigiam que seus produtos fossem escoados de forma 
segura e em tempo cada vez menor e que as suas ma-
térias-primas, extraídas/produzidas, em sua maioria, 
em outros continentes, nos ditos países periféricos, es-
tivessem à disposição (MONIÉ; VIDAL, 2006). Não ca-
biam mais as longas e irregulares viagens comerciais 
e as incertezas da proteção das cargas. Assim, com as 
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inovações, as embarcações, agora de aço e movidas à 
vapor, vieram suprir essas demandas, transportando 
em menor tempo e “de forma segura volumes crescen-
tes de mercadorias em longas distâncias” (MONIÉ; VAS-
CONCELOS 2012 apud ALVES, 2020, p. 6).

Estudar os naufrágios que ocorreram no período também é impor-
tante para compreender a história da navegação no estado, no país e no 
Atlântico. O patrimônio cultural é um importante testemunho da história 
da humanidade, assim refletindo traços da cultura das civilizações passa-
das e conforme a Unesco: “O mar é o maior museu do mundo” (UNESCO, 
2021). Pensando nessa frase, efetuar o registro destes naufrágios se faz im-
portante para que grande parte dessa história não se perca com o tempo. 

Um dos objetivos do presente trabalho é contribuir para o preen-
chimento das lacunas existentes na memória naval mercante catarinense. 
Para alcançá-lo é necessário realizar estudos nos sítios arqueológicos e 
o restante de suas culturas materiais sobreviventes. Porém, não há uma 
base de informações que permitam reconhecer esses sítios. Esse fato de-
ve-se à escassez de pesquisas arqueológicas navais em Santa Catarina, o 
que acabou por remeter esta pesquisa à prospecção de documentos escri-
tos e periódicos de época, e é nessa perspectiva que realizamos esta pes-
quisa. Foi definido o período de 1850 a 1900 como um intervalo temporal 
coerente. A coerência na escolha deste intervalo está nas grandes trans-
formações ocorridas na navegação, decorrentes da revolução industrial 
do século XVIII e das grandes transformações que o país estava passando 
no momento (ALVES, 2018).

O fim do domínio milenar dos ventos como força pro-
pulsora, a ascensão do vapor, as “mutações” da arquite-
tura naval (…) Neste mesmo intervalo de tempo, vemos 
um novo país ainda se organizando, amarrado a trata-
dos internacionais, proíbe o tráfico de escravos, estimu-
la a vinda de imigrantes para a ocupação de sua terra, 
abole a escravidão, se torna uma república e começa 
um tardio processo de industrialização (ALVES, 2018).
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A busca por documentos, vestígios de um passado mais recente, 
direcionaram o trabalho para bancos de dados digitais, em que os docu-
mentos se encontram reunidos em grande volume e organizados de forma 
a facilitar a procura em seu conteúdo. O principal representante e maior 
contribuinte, foi a Hemeroteca Digital Brasileira, pertencente à Fundação 
Biblioteca Nacional. O sistema de busca desta hemeroteca permitiu que a 
pesquisa fosse feita usando três métodos distintos: por periódico, por pe-
ríodo e por local (Figuras 1, 2, 3 e 4). Para além da busca local, que focou 
apenas em Santa Catarina, foi realizada a pesquisa por periódico, onde op-
tou-se por uma certa tipologia de documento, se restringindo a periódicos 
de época como jornais e folders informativos. 

 

Imagem 1: Plataforma online da Hemeroteca Digital.
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2022.
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Imagem 2: Sistema de busca por periódicos.

Legenda: Buscador da Hemeroteca Nacional. Fonte: Elaborado pelo Autor, 2022.

Imagem 3: Resultado da busca.
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2022.
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Imagem 4: Vista do resultado de uma busca na plataforma.

Legenda: Jornal do Commercio (SC) de 1802 a 1814. Fonte: Elaborado pelo Autor, 2022.

Resultados

Ao final foram consultadas cerca de 1.598 páginas em 11 periódi-
cos, apresentando um número de 53 naufrágios registrados no período 
compreendido entre 1850 a 1900 para o litoral catarinense. 

Podemos destacar uma variação entre a nomenclatura das embar-
cações naufragadas, local que ocorreu o naufrágio, ano, tipo/modelo de 
embarcação,  origem, entre outras informações. Foi registrado naufrágios 
de embarcações em distintas localidades do estado e para facilitar a visua-
lização da distribuição, dividimos o litoral de Santa Catarina em 3 regiões, 
sendo elas:

•	 Norte: começando no limite onde o estado de Santa Catarina faz 
divisa com o estado do Paraná, na Praia da Barra do Sai-Mirim per-
tencente a cidade de Itapoá e tem seu fim na ponta da cidade de 
Porto Belo;

•	 Centro:  tem início na cidade de Bombinhas-SC e seu fim na praia 
da Cigana Marta, na cidade de Laguna-SC; 

•	 Sul: o sul tem início na Praia do Camacho na cidade de Jaguaruna 
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e seu fim na Praia de Xangrilá dos Mares na cidade de Passo de 
Torres, que é limite do estado Santa Catarina com o estado do Rio 
Grande do Sul (A seguir, apresentamos uma tabela  contendo algu-
mas informações sobre os naufrágios). 

Tabela 1: Naufrágios identificados na costa de Santa Catarina entre 
1850 e 1900.

Nº EMBARCAÇÃO GRANDES 
ÁREAS

ANO TIPO/MODELO BANDEIRA

1 PERNAMBUCANA SUL 1853 VAPOR BRASILEIRO
2 OLIMPIA S/INF. 1854 BARCA BRASILEIRO
3 PRATES NORTE 1854 LANCHA BRASILEIRO
4 VICTORIA S/INF. 1854 GALERA ESPANHOL
5 S/INF. SUL 1855 HIATE S/INF.
6 SANTA ANNA SUL 1857 HIATE BRASILEIRO
7 DEUS TE GUIE SUL 1858 HIATE BRASILEIRO
8 MARIA SUL 1860 HIATE BRASILEIRO
9 BOM JESUS SUL 1861 HIATE BRASILEIRO
10 PRINCEZA DE JOINVILLE S/INF. 1861 S/INF. S/INF.
11 PEDRO II NORTE 1865 VAPOR BRASILEIRO
12 S. MANUEL S/INF. 1865 PATACHO BRASILEIRO
13 PEDRO D’ ALCANTARA SUL 1866 PATACHO BRASILEIRO
14 DELFINA NORTE 1869 PATACHO BRASILEIRO
15 BORNEO SUL 1871 VAPOR INGLEZ
16 VOLUNTARIO NORTE 1871 HIATE BRASILEIRO
17 CECILIA CATHARINENSE SUL 1872 HIATE BRASILEIRO
18 DESPIQUE DO SUL NORTE 1872 PATACHO BRASILEIRO
19 D. MANUEL NORTE 1872 PATACHO BRASILEIRO
20 CAROLINA SUL 1873 ESCUNA BRASILEIRO
21 D. FRANCISCA CENTRO 1876 PATACHO BRASILEIRO
22 PROTECÇAO SUL 1878 VAPOR BRASILEIRO
23 TENTATIVA FELIZ SUL 1878 PATACHO PORTUGUEZ
24 MARIA BECTER SUL 1879 PATACHO HOLLANDEZ
25 S/INF. SUL 1879 PATACHO S/INF.
26 CAREIROS NORTE 1883 PATACHO BRASILEIRO
27 CAMPONEZ CENTRO 1884 HIATE BRASILEIRO
28 FEDO CENTRO 1884 BARCA ITALIANO
29 LANCHÃO DE GAROPABA NORTE 1884 LANCHA BRASILEIRO
30 POX CENTRO 1884 BRIGUE HOLLANDEZ
31 SEHELDE RHYN NORTE 1884 VAPOR INGLEZ
32 B.M.WIDTH SUL 1885 BARCA S/INF.
33 CABDERBANEK SUL 1885 BRIGUE INGLEZ
34 ESPERANÇA SUL 1886 HIATE BRASILEIRO
35 MASSAMBÚ SUL 1886 HIATE BRASILEIRO
36 PROPTIDÃO SUL 1886 HIATE BRASILEIRO
37 SOCIAL CENTRO 1887 PATACHO BRASILEIRO
38 ANNE MARIE SUL 1888 BRIGUE DINAMARQUEZ
39 MELLO II CENTRO 1888 HIATE BRASILEIRO
40 FIEL AMIGO SUL 1890 HIATE BRASILEIRO
41 ROBERT HINE CENTRO 1891 BARCA INGLEZ
42 AMIZADE CENTRO 1892 HIATE BRASILEIRO
43 ANGRA DOS REIS SUL 1893 VAPOR BRASILEIRO
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44 CYRO SUL 1893 PATACHO BRASILEIRO
45 LEGALIDADE CENTRO 1893 VAPOR BRASILEIRO
46 PALLAS NORTE 1893 PAQUETE BRASILEIRO
47 PORTO-ALEGRE NORTE 1893 PAQUETE BRASILEIRO
48 SANTO ANTONIO NORTE 1894 HIATE BRASILEIRO
49 BOM JESUS NORTE 1895 HIATE BRASILEIRO
50 NOÇO GOSTO CENTRO 1895 PANCHÃO BRASILEIRO
51 S/INF. SUL 1895 VAPOR INGLEZ
52 SIEGLIND SUL 1895 PAQUETE ALLEMÃO
53 URANIA NORTE 1900 BARCA PORUEGUEZ
Fonte: Elaborado pelo Autor, 2022.

No Gráfico 1, os naufrágios foram divididos por década, nos permi-
tindo visualizar as possíveis concentrações de embarcações por período. 
As décadas de 1880 e as de 1890 (mais o ano de 1900) tiveram o mesmo 
número chegando a 14 embarcações naufragadas. Já as décadas de 1850 
e 1860, também possuíram valores iguais, contudo, chegando à metade, 
ou seja, sete embarcações naufragadas para cada uma delas. O total de 53 
naufrágios foi atingido com 11 embarcações que naufragaram na década 
de 1870.

Gráfico 1: Quantidade de naufrágios por década.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.
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O Gráfico 2 apresenta as embarcações naufragadas de acordo com a 
sua bandeira, ou seja, país de origem. Como era de se esperar, o destaque 
fica por conta do Brasil, que representou cerca de 68% dos naufrágios (36 
embarcações). Já o segundo destaque, fica por conta da Inglaterra, que 
devido aos acordos comerciais, que datam ainda do período colonial, mais 
precisamente 1810, e reafirmados pelo Imperador Dom Pedro I com a in-
dependência em 1822, totalizaram 9% (cinco) dos naufrágios. As outras 
doze embarcações se dividem por sete países, sendo duas para a Holanda 
e uma para Alemanha, Dinamarca, Espanha, Itália, Noruega e Portugal 
cada, e para quatro não foi possível identificar a origem.

Gráfico 2: Quantidade de naufrágios por bandeira.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

Já no Gráfico 3 os naufrágios foram divididos levando em conside-
ração o tipo da embarcação. Destacam-se os tipos “hiate”, patacho e vapor, 
que somados detêm 36 naufrágios, que representou cerca de 68%. Em se-
gunda posição tem destaque barca, brigue e paquete que somados ficam 
com 11 naufrágios (21%). Os outros seis naufrágios se dividem pelos tipos 
lancha, escuna, galera, lanchão e um naufrágio sem informação. 
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Gráfico 3: Número de naufrágios por tipo de embarcação.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022.

E, por último, o gráfico 4 representa os naufrágios divididos por 
Grandes Zonas Marítimas pertencentes ao litoral Catarinense. É possível 
identificar uma maior concentração de naufrágios registrados ao sul do 
estado, assim somando o número de 25 registros, seguido por 14 embar-
cações naufragadas ao Norte, 10 naufrágios ao Centro do estado e outras 4 
sem informações.

Gráfico 4: Naufrágios por zonas litorâneas. 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2022. 
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Considerações Finais

É de grande importância o contato com os meios virtuais de pesquisa, como 
é o caso da Hemeroteca Digital Brasileira, pertencente à Fundação Biblioteca 
Nacional. Através da mesma vislumbra-se um novo horizonte de pesquisas e o 
mesmo pode passar a ter caráter de suma importância nas coletas de dados para o 
desenvolvimento das investigações  subaquáticas.

No dia 7 de outubro de 2021 foi disponibilizado a consulta públi-
ca dos 53 naufrágios frutos deste estágio no Museu Marítimo EXEA2. Foi 
criado um código específico para cada embarcação, sendo: N - Naúfragio, 
BR - País (Brasil), SC - Estado (Santa Catarina), XXX - Número do registro 
do naufrágio no Museu (ex. NBRSC001). Sendo assim, os naufrágios sem 
informação quanto ao nome, acabam recebendo um código.

Os 53 naufrágios registrados no litoral catarinense no período com-
preendido entre 1850 a 1990, ajudam a construir a história naval e marí-
tima da região e se mostram de grande importância para a reconstrução 
dos fatos históricos. É  possível dar continuidade a esta pesquisa, de forma 
a aprofundar as informações e realizar estudos de prospecções para cada 
um dos naufrágios, apontando para as possíveis causas dos mesmos. Tam-
bém se espera que estes dados possam inspirar estudos e novos projetos 
de pesquisas nasçam popularizando o patrimônio cultural marítimo do 
estado de Santa Catarina. 
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Abstract

On the northern coast of the State of Ceará, near the mouth of the Acaraú River, a shipwreck was 
recorded, which, due to the materials and characteristics presented, appears to be a Brigue, from 
the mid-19th century. XIX. Among the various documents and research carried out, there is a 
possible vessel that is said to have sunk in this area. Direct surveys carried out at the site point to 
a correspondence with a very high probability, with several parameters that combine between the 
underwater archeographic record and the references described. The yacht Palpite, as described, was 
the vessel that carry part of the studies by Francisco Freire Alemão's team, leader of the Explor-
atory Scientific Commission created by D. Pedro II, in 1856. In Palpite, towards Fortaleza, there 
were graphic, photographic and material documents, with several samples collected during the 
onslaught, the collections of Sobral and Merouca, and descriptions of the geology and mineralogy 
commission. All these items were lost along the coast of Acaraú. In this article we intend to demon-
strate the results of the study of archaeological survey carried out in the Acaraú wreck, as well as to 
raise the hypothesis of identification of the vessel.

Key words: Underwater Archaeology; D. Pedro II; Exploratory Scientific Commission; ship-

Resumo

No litoral norte do Estado do Ceará, próximo à foz do rio Acaraú foi registado um naufrágio, que 
pelos materiais e características apresentadas aparenta tratar-se de um Brigue, dos meados do séc. 
XIX. Entre os vários documentos e pesquisas efetuadas existe uma possível embarcação que se 
conta ter naufragado nesta zona, enquadrando-se, em todos os âmbitos, com a situação de naufrá-
gio, estrutura e materiais registados. As prospeções diretas realizadas no local apontam para uma 
correspondência com uma probabilidade alta, sendo diversos os parâmetros que se conjugam entre 
o registo arqueográfico subaquático e as referências descritas. A embarcação Palpite, como assim 
foi descrito, seria a que traria como carga parte dos estudos da equipa de Francisco Freire Alemão, 
líder da Comissão Científica Exploratória criada por D. Pedro II, em 1856. No Palpite, que seguiria 
em direção a Fortaleza, encontravam-se os documentos gráficos, fotográficos, materiais, com di-
versas amostras recolhidas durante a investida, as coleções de Sobral e Merouca e descritivos da 
comissão de geologia e mineralogia. Todos estes itens se perderam junto à costa de Acaraú. Neste 
artigo pretendemos demonstrar os resultados do estudo das prospeções realizadas no naufrágio de 
Acaraú, bem como levantar a hipótese de identificação da embarcação.

Palavras-chave: Arqueologia Subaquática; D. Pedro II; Comissão Científica Exploratória; Nau-
frágio; Embarcação à vela, Acaraú.
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Contexto geral

O naufrágio localiza-se no litoral norte do Estado do Ceará (Brasil), 
próximo a foz do rio Acaraú, a cerca de 2,5 km do ponto mais próximo da 
costa, com as coordenadas 02° 48.627´S e 039° 54.942´W (Figura 1). O local, 
com uma profundidade média de 5 metros, é pouco acidentado, revelando 
uma grande quantidade de vida marinha e cobertura do coral Siderastrea, 
além de seagrass que se observam nas imediações.

Com uma boa visibilidade geral, pouco comum a uma proximidade 
tão curta da costa, possui água com uma temperatura média de 27 graus 
celsius.

Imagem 1: Localização do naufrágio

Legenda: Localização do naufrágio em estudo. Mapa ArcGis10.3, Basemap world ima-
gery da Esri. Fonte: Laboratório de Arqueologia e Conservação do Património Subaquáti-
co, Instituto Politécnico de Tomar, 2021.
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Metodologia e estudo prévio

Antes do arranque dos trabalhos, com vista a um melhor planea-
mento, foram desenvolvidas algumas pesquisas, nomeadamente a nível 
local, com inquéritos aplicados à comunidade; a nível documental, com o 
registo de embarcações naufragadas durante os últimos séculos, reunin-
do todas as informações existentes que auxiliassem no entendimento e 
identificação do naufrágio a intervir; e estudo de deteção remota usando 
os satélites NOAA 20 e SUOMI-NPP. Este último trabalho foi articulado em 
parceria com o LABOMAR/UFC e do Laboratório de Arqueologia Marítima 
e Subaquática da Universidade Federal do Piauí (UFPI). 

Sobre o tema foi já apresentada uma tese de investigação na Pós-
-graduação de Arqueologia Subaquática (BASTOS, 2022), defendida no Ins-
tituto Politécnico de Tomar (Portugal) e Universidade Autónoma de Lis-
boa.

Metodologia e trabalhos práticos desenvolvidos

Com vista a percecionar os destroços e a registar as características 
da embarcação com o objetivo de a identificar foram realizados diversos 
mergulhos de prospeção não invasiva, com uma equipa interdisciplinar, 
dirigida por Flávio Calippo. Os mesmos tiveram lugar em agosto de 2020. 
Os trabalhos pautaram-se por uma prospeção direta em linhas paralelas, 
no sentido longitudinal e perpendicular. Durante os mergulhos foram de-
senvolvidas filmagens, para posterior tratamento fotogramétrico. Confor-
me as duplas de trabalho, consideraram-se o desenvolvimento de tarefas 
de registo de croqui dos destroços, delimitação da área de dispersão do 
sítio, medição das peças mais relevantes e identificação. Á superfície de-
senvolveu-se ainda um levantamento, no sentido longitudinal e perpendi-
cular do local, com emprego do sonar de varredura lateral Garmin. As ano-
malias mais relevantes, que foram identificadas pelo uso de sonar, foram 
georreferenciadas por meio de boias de isopor, lastreadas ao fundo, por 
poita de pedra e linhas de pesca, para posteriormente serem investigadas 
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in situ, por meio de prospeção direta. Todo o espaço foi registado batime-
tricamente e alguns dos vestígios georeferenciados.

Resultados

De acordo com as imagens obtidas pelo sidescan (Figura 2), por fo-
tografias e contato visual durante os mergulhos, identificamos a embarca-
ção com sua estrutura em avançado estado de degradação, provavelmente 
pelo desmonte, que consideramos ter existido na época do naufrágio, de-
vido à sua proximidade à costa e pouca profundidade. 

Nos mergulhos foi possível perceber que se trata de uma embar-
cação projetada com propulsão à vela, provavelmente em uma época de 
transição para propulsão a vapor, da segunda metade do século XIX. 

Imagem 2: Registro do sidescan da localização do naufrágio. 

Fonte: Gleidson. 2020.

Os vestígios, nomeadamente as estruturas expostas acima do solo 
marinho, apresentam-se bastante concrecionados, dificultando a inter-
pretação de algumas peças que se encontram, parcialmente enterradas. 
No local, registaram-se partes em madeira e em ferro, onde ainda res-
tam peças de pequenas e grandes proporções, destacando-se uma âncora 
em estilo almirantado (Figura 3 e 4), uma caldeira (Figura 5 e 6) auxiliar 
de dimensão reduzida, que normalmente era utilizada para içamento de 

89ATLANTICUS: Revista do Museu EXEA



âncoras, cargas e também para gerar energia quando a embarcação se 
encontrava ancorada nos portos e atracadouros; um guincho (Figura 7), 
um cabrestante, cravos de bronze (Figura 8), joelhos (Figura 9), cavilhas e 
peça de fixação dos estais no gurupés/mastro.

Imagem 3: Âncora Imagem 4: Imagem em 3D da ân-
cora.

Foto: Marcus Braga, 2020. Legenda: Reconstrução 3D da âncora por 
fotogrametria. Fonte: Adriano Oliveira, 
2021 (https://youtu.be/7nnTc5QRa9w). 

Imagem 5: Caldeira

Legenda: Imagem da Caldeira, com o detalhe das linhas de rebites da parte inferior e a 
entrada da fornalha. Foto: Marcus Braga, 2020.
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Imagem 6: Imagem em 3D da caldeira

Legenda: Reconstrução 3d da caldeira por fotogrametria. Fonte: Adriano Oliveira, 2021 
(vídeo: https://youtu.be/8LpoYQNgAUo ; interativo: https://skfb.ly/o6ARG). 

Imagem 7: Guincho

Legenda: Guincho, em posição invertida. Foto: Marcus Braga, 2020.
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Imagem 8: Cravos em Bronze

Legenda: Cravos de bronze com as pontas saindo do sedimento, indicando que a porção 

do fundo embarcação deve estar ainda enterrada. Foto: Marcus Braga, 2020.

Imagem 9: Joelhos

Legenda: Joelhos (à boreste), distantes do conjunto de destroços.  Foto: Marcus Braga, 

2020.
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Analisando o sítio, registamos que possui proa apontada para leste 
e aparentemente, com parte da estrutura restante caída para boreste, me-
dindo cerca de 35 metros de comprimento por 6 metros de largura. 

Contextualizando o naufrágio em relação aos pontos cardeais, po-
demos entender melhor a dinâmica do sinistro, verificando o rumo para 
a cidade de Fortaleza, indicando que vinha do Noroeste, quando provavel-
mente alterou seu rumo em direção a costa, procurando, provavelmente, 
águas mais rasas para obter melhores condições de salvamento. As peças 
encontram-se sobre o sítio, ou, no seu redor, mas muito próximas dos des-
troços da embarcação, sendo um naufrágio que não apresenta uma gran-
de dispersão dos materiais, indicando um comportamento da estrutura 
eclipsada para boreste do navio.

Alguns dos objetos presentes (BASTOS, 2022, p. 43), bem como o 
registo e a confirmação do uso secundário da caldeira encontrada, vem 
confirmar a preposição de que se trata de um naufrágio ocorrido na fase 
de transição para embarcações a vapor ou steamship, pois estas caldeiras, 
designadas de auxiliares, não eram tão utilizadas para navegação e sim 
para a faina diária.

 Os inquéritos realizados à comunidade, sobretudo piscatória, teve 
alguns resultados interessantes de análise (BASTOS, 2022, p. 44-48); três 
dos inquiridos revelaram que do local foram extraídos diferentes objetos, 
mencionando um deles a presença de espólio por familiares, tendo algu-
mas peças em bronze sido vendidas ao padre local, para fazer os sinos que 
coroam a igreja de Acaraú. Um nativo de Itarema, que também é historia-
dor e administrador de um museu, mencionou que em conversação com 
outros habitantes locais, nomeadamente o Mons. José Edson Magalhães, 
obteve a informação que, por volta de 1860, terá ocorrido naquela zona 
um naufrágio. De acordo com os entrevistados, é também notório o relato 
de um neto de historiador, revelando que existe uma menção de nome de 
Guajará, de um naufrágio, em algumas publicações de Nicodemos Araújo 
(ARAÚJO, 2005). 

 Em pesquisa realizada tornou-se notório que existe alguma dis-
crepância entre o publicado e os sites de levantamento de naufrágios, 
apontando a ocorrência durante o séc. XX, e não em 1850, como é referido 
pelo autor (ARAÚJO, 2005). O naufrágio terá, mais precisamente, ocorrido 
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no ano de 1922, data do afundamento referenciado no site Brasil Mergu-
lho (BRAGA, 2015, p. 170) ou em 1926, tal como descrito no site Naufrágios 
do Brasil. Estas últimas datas são coerentes para o registo, tendo em conta 
os vestígios observados e apontados como pertencentes à barcaça Guaja-
rá. As pesquisas apontam-na como localizada no sítio Boca da Barra, não 
sendo a embarcação tratada neste artigo.

 Para além das possibilidades já apresentadas, a análise documen-
tal colocou outra alternativa (BASTOS, 2022). Um dos autores deste artigo, 
Bastos, considerou pertinentes os relatos referentes à expedição da Co-
missão Científica Exploratória criada por D. Pedro II, em 1856, apontando 
como podendo ter grande viabilidade tratar-se do naufrágio da embar-
cação à vela “Palpite” (PORTO ALEGRE, 2003; ALEMÃO, 2011; BARROSO, 
2017; ANDRADE, 2020).

 Sobre este ponto, tal situação, atendendo à cronologia em que in-
tegramos a maior parte das peças registadas e das características da em-
barcação observada tornou-se, aparentemente, bastante exequível. 

 De acordo com os registos, D. Pedro II, influenciado pela cultu-
ra científica que se vivia, empreendeu a primeira expedição, unicamente 
composta por cientistas brasileiros, criando a Comissão Científica Explo-
ratória, em 1856. Cada secção teria objetivos muito concretos de trabalho 
e pesquisa. Logo numa primeira investida, em 1856, a Comissão terá par-
tido do rio de janeiro para Fortaleza, daí seguiram para Aracati e depois 
em direção ao sertão, onde exploraram várias cidades, finalizando a 23 de 
maio de 1860 (BRAGA, 1962; BASTOS, 2022). A segunda etapa foi direcio-
nada para o norte da Província, tendo partido em outubro, desse mesmo 
ano, e chegando a Fortaleza a 27 de abril do ano seguinte, em 1861. A em-
barcação “Palpite”, era de propriedade de José Pereira Pacheco e integrou 
como transporte a comitiva, tendo sido descrito como tendo 30 metros 
de comprimento (NOGUEIRA, 2013, p. 178). De acordo com os registos 
transportaria parte da carga da primeira expedição, fretada aquando da 
passagem por Aracati, com destino à capital e naufragou com todos os do-
cumentos descritivos, fotográficos e amostras que transportava, ao largo 
de Acaraú.
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Considerações finais

 De acordo com as possibilidades levantadas, parece-nos relevante 
considerar como retrato do cenário a grande probabilidade de estarmos 
perante o naufrágio da embarcação à Vela “Palpite”, pois, todos os indícios 
nos apontam para uma estrutura naval do mesmo período e do mesmo 
tipo, afundada naquela área. 

O registo de campo apresenta um veleiro de casco misto, madeira 
e metal, com porte significativo, que utilizava elementos náuticos e técni-
cas construtivas marcadamente da segunda metade do século XIX, data do 
afundamento do Palpite. O estudo continuado do sítio arqueológico pode-
rá vir a confirmar tal pressuposto, permitindo até, pelo desenho e estudo 
da estrutura, como é o caso dos joelhos e das cavernas reconstruir grafica-
mente o casco, demonstrando a envergadura da embarcação.

Os relatos sobre o naufrágio do Palpite indicam que a madeira foi 
retirada pela população local, estando também de acordo com a tradição 
oral de extração por parte dos habitantes, revelando também aqui a pro-
ximidade do naufrágio à costa. Para um melhor entendimento seria rele-
vante observar a quilha (que provavelmente deve estar sob os destroços) 
ou estudarmos mais a fundo o conjunto de joelhos que se distribuem prin-
cipalmente a boreste da embarcação, que será um objetivo nos trabalhos 
futuros. É possível que nem todas essas peças com formato curvilíneo pos-
sam ser joelhos. Existe a possibilidade de algumas delas serem respon-
sáveis pela estrutura que forma a porção inferior do costado e fundo do 
navio. 

A distribuição dos joelhos ao longo do sítio de naufrágio pode 
apontar ainda elementos importantes para um melhor entendimento 
dos processos formativos do sítio arqueológico (MUCKELROY, 1976). Es-
ses elementos parecem indicar que a embarcação colapsou levemente no 
sentido de boreste, como já havíamos referido nos pontos anteriores deste 
artigo. Os equipamentos de bombordo (como caldeira e ancora) estão as-
sentes sobre parte dos destroços, mais precisamente sobre os joelhos de 
bombordo, indicando, provavelmente, que nesse lado do navio, a desar-
ticulação terá ocorrido quando ele estava, ainda, na vertical, em posição 
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de navegação, como é sugerida pelos relatos históricos sobre o naufrágio 
do Palpite. A boroeste, o cenário é diferente, os joelhos estão afastados al-
guns metros do corpo central dos destroços. Situação que alude um afun-
damento vertical com colapsamento para boroeste.

Tal como foi defendido podemos também pressupor que “tal condi-
ção possa ser resultado do processo do desmonte do navio pela população 
local…(ou) que seja resultado da intensidade da hidrodinâmica das águas 
da região, que gera a maior parte do tempo uma corrente que atinge o 
naufrágio por bombordo” (BASTOS, 2022, p. 50). 

A direção da dispersão dos destroços também corrobora com os 
relatos do Palpite, que viria em direção a Fortaleza, situada a sul. Pres-
supomos que a determinada altura, os ventos que se fariam sentir nesse 
dia, teriam empurrado a embarcação para perto da costa, podendo ter 
provocado o acidente.

Para alem de outras características consonantes com os de Palpi-
te, os rebites e a dimensão da caldeira observada é semelhante à referida 
pelos documentos que fazem alusão à embarcação, com 2,75 m de altura 
por 1,38 m de diâmetro, inclusive. Ao lado da caldeira identificamos a sua 
base de metal, reforçando a ideia da perspetiva de uma caldeira vertical. 

Também a ancora, por ser de almirantado, com cepo móvel, carac-
terística do período apontado, com 3,15 metros de comprimento por 2,00 
metros de largura (unha a unha) e 0,7 metros de unha, aponta para uma 
tonelagem semelhante à do possível Palpite. Próximo a esta foram regista-
dos um guincho e um cabrestante, destinado à sua recolha manual.

Os objetos de mastreação tornam notório a existência de grandes 
mastros, pelo menos dois, confirmando tratar-se de uma embarcação com 
propulsão à vela. Os destroços fazem-nos deduzir a existência de um deles 
a meia nau, possivelmente o que se localizava na popa, e outro na proa, 
que teria quebrado e caído à frente da embarcação.

As peças de fixação dos estais foram registadas à frente da popa e 
outro à boreste (a meia nau).

Não existe um só elemento que não encaixe ou se compadeça com 
outra analogia que não seja a do Palpite, pois todos os elementos estão as-
sociados a uma embarcação de porte e de tecnologia similar a um Brigue 
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– classe que as informações históricas atribuem à embarcação documen-
tada. 

Desta forma, por todas as razões acima indicadas e muitas outras 
que fomos registando esta é uma boa hipótese a considerar, pelo menos 
para já, requerendo uma necessidade de continuação de trabalhos para 
garantir efetivamente este pressuposto.  

Referências bibliográficas 

ALEMÃO, Francisco Freire. Diário de Viagem de Francisco Freire Alemão 
(1859- 1861). Fortaleza: Ed. Fundação Waldemar Alcântara, 2011.

ANDRADE, Rodrigo de Oliveira. Tesouros do sertão: Comissão científica 
de exploração ao Ceará ajudou a enriquecer acervo do Museu Nacional em 
meados do século XIX. Revista FAPESP, edição 274, dez. 2018. Disponível 
em: https://revistapesquisa.fapesp.br/tesouros-do-sertao/ Acessado em: 
Novembro/2020.  

ARAÚJO, Nicodemos. Município de Acaraú. Notas para sua História. Aca-
raú, 2005.

BARROSO, Gustavo. Coração de Menino. Fortaleza: Ed. Getúlio M. Costa, 
1939. 

BARROSO, Natalício. As Pirâmides do Egito e o Palpite do Ceará: Comis-
são Científica de Exploração, também conhecida como Comissão das Bor-
boletas e suas implicações no naufrágio do Palpite em 1861 no Ceará. For-
taleza: Ed. Instituto Episteme de Saúde, Educação e Cultura, 2017. 

BASTOS, Augusto. Identificação do naufrágio conhecido como Barco 
Acaraú. Dissertação de Pós-graduação em Arqueologia Subaquática. Ins-
tituto  Politécnico de Tomar. Portugal. 2022.

BRAGA, Marcus; Barbosa, Davis, Barbosa; Bastos, Augusto César. Atlas de 
Naufrágios do Ceará. Fortaleza: Ed. Gráfica e Editora LCR, 2015. 

BRAGA, Miguel Sávio de Carvalho. Embarcações a vela do litoral do Es-
tado do Ceará: construção, construtores, navegação e aspectos pesquei-
ros. Tese (doutorado) - Universidade Federal do Ceará, Instituto de Ciên-
cias do Mar, Pós-Graduação em Ciências Marinhas Tropicais, Fortaleza, 
2013.

NOGUEIRA, João. Fortaleza Velha. Fortaleza: Ed. Armazém da Cultura, 
2013.

PORTO ALEGRE, Maria Sylvia. Comissão das Borboletas: a ciência do im-

97ATLANTICUS: Revista do Museu EXEA



pério entre o Ceará e a Corte (1856-1867). Fortaleza, 2003. 

SPIX, F. Johann Baptist Von. 1781-1826. Viagem pelo Brasil. (1817-1820). 
Brasília. Vol. I, II, III. Edições do Senado Federal. Brasília. 2017.

98 ATLANTICUS: Revista do Museu EXEA



Po
r I

va
n 

Ba
nd

ur
a,

 2
01

9 
- U

ns
pl

as
h

99ATLANTICUS: Revista do Museu EXEA



Po
r I

va
n 

Ba
nd

ur
a,

 2
01

9 
- U

ns
pl

as
h

V
E

R
B

E
T

E

100 ATLANTICUS: Revista do Museu EXEA



CARAVELA
Leandro Vilar Oliveira *
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As caravelas estão entre algumas das embarcações mais conhecidas na his-
tória das navegações de Portugal e Espanha, por terem sido navios amplamente 
utilizados, inclusive em momentos históricos importantes como a primeira expe-
dição de Cristóvão Colombo realizada em 1492, no que resultou na “descoberta 
das Américas”, em que na ocasião, dos três navios participantes, dois deles eram 
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caravelas. A expedição de Pedro Álvares Cabral ao Brasil e a Índia, realiza-
da em 1500, contou com caravelas e naus. Vasco da Gama, Vicente Yáñez 
Pinzón, Hernán Cortés e Fernão de Magalhães também levaram caravelas 
em algumas de suas viagens. 

A origem das caravelas é incerta, mas remonta a Idade Média, an-
terior ao século XIII, já que documentos genoveses citam o termo cara-
vellum; por sua vez, num relatório datado de 1255, oriundo de Vila Nova 
de Gaia, em Portugal, encontra-se a menção a uma embarcação pesqueira 
referida como caravela. 

Entretanto, a origem do nome ainda é incerta. George Schwarz 
(2008) em seu estudo sobre a história das caravelas, dedicou um capítulo a 
comentar sobre as teorias envolvendo a origem do termo. Ele apontou que 
alguns autores sugeriram uma origem latina, algo perceptível na palavra 
caravellum no documento genovês, e na palavra espanhola carabela, que 
poderia advir de cara bela (“belo navio”). Outra vertente considera uma 
origem grega para o termo, advindo de κάραβος (carábo ou caravo), palavra 
empregada para se referir a um barco usado no Mediterrâneo. O linguista 
Lopes de Mendonça no século XIX, dizia haver a expressão “caravo à vela” 
ou “caravo de vela”, em que segundo ele, teria sido aglutinada e se tornou 
caravela. 

Uma terceira hipótese defende que caravela viria da palavra árabe 
qârib, também empregada no medievo para se referir a um tipo de bar-
co. Uma quarta hipótese foi dada pelo linguista Solano Constancio em seu 
Novo Diccionário Crítico e Etymologico da Lingua Portuguesa (1836), o qual 
sugeriu que a palavra caravela seria de origem francesa, advindo das pala-
vras carrée e voilé, que juntas significariam “vela quadrada”. Nota-se assim 
que não há um consenso quanto a origem da caravela como embarcação, 
tampouco a origem de seu nome. 

No que se refere a aparência das caravelas medievais, pouco se sabe 
a respeito, já que se desconhecesse a existência de representações icono-
gráficas. No entanto, os relatórios encontrados informam que se tratava 
de um barco de pequenas dimensões, usado para pesca e transporte de 
pouca carga. Era uma embarcação sem coberta (convés), que possuía um 
mastro de vela latina (formato triangular), por conta disso, documentos 
após o século XIV, referem-se a essa embarcação como caravela latina. No 
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entanto, os historiadores navais salientam que essas caravelas medievais 
provavelmente eram diferentes das caravelas modernas, tanto nas dimen-
sões, quanto em sua forma, e havia casos de elas fazerem uso de remos, 
algo que com o tempo deixou de ser empregado. 

Embora caravelas já existissem na Idade Média, o modelo que se 
tornou famoso na história naval luso-espanhola, foi desenvolvido ao lon-
go do século XV para atender os interesses de Portugal quanto a expan-
são marítima. Ainda hoje na historiografia lusitana a conquista da cidade 
de Ceuta, em 1415 (atualmente situada no Marrocos), demarca o início 
da chamada “Era dos Descobrimentos”, período que a coroa portuguesa 
investiu massivamente nos séculos seguintes para descobrir novas rotas 
marítimas e territórios para serem explorados e colonizados. Algo que foi 
seguido pelos espanhóis, franceses, ingleses e holandeses. 

Por conta disso, houve a necessidade de se investir em novos mo-
delos de embarcações que pudessem navegar em alto-mar de forma efi-
ciente, e resistissem a longas viagens que poderiam levar meses. Os navios 
que existiam na época como a barca e o barinel, não eram adequados, pois 
tratavam-se de embarcações usadas principalmente em viagens próximas 
da costa, fazendo uso de vela latina e até de remos. Condição essa que o 
capitão Gil Eanes, em 1434, quando dobrou o Cabo Bojador (atualmente 
na região do Saara Ocidental), até então, o ponto mais ao sul alcançado 
por expedições portuguesas, ao retornar à Lisboa, ele relatou problemas 
na viagem, informando dificuldades de se usar a barca latina para aquele 
tipo de viagem. 

O relatório fornecido por Gil Eanes e outros capitães que empreen-
diam viagens pela costa ocidental africana, foram importantes para levar 
ao desenvolvimento de um novo tipo de navio que fosse mais apropriado 
a viagens oceânicas, e o resultado foi a adaptação da caravela latina dos 
tempos medievais, a qual foi modernizada. 

As novas caravelas passaram a terem dois mastros, o que levou a 
aumentar-se seu tamanho, boca (largura) e calado. Em meados do século 
XV, as caravelas tinham um comprimento entre 20 a 23 metros, 6 a 7 me-
tros de boca (largura), 2 a 3 metros de calado (parte que fica submersa), 
tendo uma capacidade de carga estimada em 50 toneis (aprox. 50 tonela-
das), superior as barcas usadas anteriormente por Gil Eanes, que com-
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portavam 30 toneis. A tripulação padrão era de 20 a 30 homens, embora 
pudesse viajar mais gente. Além dessas mudanças quanto ao tamanho e 
capacidade de carga, as novas caravelas também ganharam um convés e 
um castelo de popa, no qual ficava o deque e abaixo a cabine do capitão. A 
tripulação e passageiros dormiam no porão ou no convés. A âncora ficava 
situada na proa, podendo haver uma duas delas. 

O emprego das caravelas predominou ao longo do século XV, re-
sultando posteriormente em modelos com três a cinco mastros de velas 
latinas ou redondas, podendo carregar mais de 150 toneladas, passando a 
transportar tripulações com seus 50 membros. Essas novas caravelas tam-
bém poderiam possuir um castelo de popa com dois níveis, sendo um os 
aposentos do capitão e o nível abaixo usado para acomodar os oficiais ou 
passageiros. Além disso, algumas versões chegavam a contar com um pe-
queno castelo de proa. A velocidade estimada das caravelas seria entre 10 
a 12 nós (18 a 22 km/h), o que era bom para longas viagens. 

Imagem 2: Esquema de uma caravela latina de três mastros. Fonte: https://leviadriano-
gueira.wordpress.com/2017/03/13/a-caravela-e-os-instrumentos-de-navegacao/. 
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Mas além de se aumentar o tamanho e capacidade de carga desses 
navios, uma mudança muito importante foi no emprego das velas quadra-
das ou redondas, as quais eram mais eficientes em algumas viagens, por 
conta disso, surgiu a nomenclatura caravela redonda ou caravela quadra-
da. Além disso, algumas caravelas também passaram a receber canhões, 
sendo empregados no ataque a portos, vilas, fortificações e na defesa con-
tra outras embarcações a serviço de outros países ou piratas. Para tal in-
tuito, tais navios poderiam conter até mais de 20 canhões. 

A eficácia das caravelas portuguesas foi notória a ponto de que até 
o final do século XV, Portugal havia feito reconhecimento de toda a costa 
ocidental africana, estabelecendo padrões (marcos de pedra) e feitorias 
(entreposto comercial). Destacam-se as expedições de Álvaro Fernandes 
ao sul do Cabo Verde em 1446, as viagens de Pedro de Sintra por Serra 
Leoa e o Golfo da Guiné (1460-1462), a colonização da Costa da Mina na dé-
cada de 1470, a descoberta das ilhas de São Tomé e Príncipe (1471), reco-
nhecimento da costa do Reino do Congo entre 1481-1485 por Diogo Cão, a 
chegada ao Cabo das Tormentas (atual Cabo da Boa Esperança) por Barto-
lomeu Dias, em 1488. Posteriormente tivemos as expedições de Cristóvão 
Colombo (1492), Vasco da Gama (1497-1499) e a própria frota liderada por 
Pedro Álvares Cabral, que em 1500 foi fazer reconhecimento do Brasil. Em 
todas essas viagens, caravelas estiveram envolvidas. 

Imagem 3: A caravela latina Niña, a nau Santa Maria e a caravela redonda Pinta. 
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Ilustração da primeira viagem de Cristóvão Colombo em 1492, feita para a revista El Cen-
tenário por M. Díaz, em 1892. Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Las_tres_
carabelas.jpg?uselang=pt. 

No entanto, o domínio das caravelas não durou muito tempo. No 
século XVI com o desenvolvimento da colonização e comércio em África, 
Américas e Ásia, eram necessários navios de maior porte, até porque uma 
viagem às Índias levava meses e era um investimento elevado e de risco. 
Assim, ao invés de enviar várias caravelas que podiam carregar entre 80 a 
150 toneladas, era melhor enviar navios que pudessem carregar 300 a 600 
toneladas, desta forma, a partir de 1550, as caravelas portuguesas e espa-
nholas passaram a serem usadas como embarcações de suporte nas frotas 
paras às Índias ou às Américas, atuando como batedoras, naves mensa-
geiras, guarda-costas e embarcações de suprimentos. Por conta disso, tais 
navios também eram chamados de caravelas de armada. Por outro lado, 
embarcações como naus, carrancas, urcas e galeões, começaram a ganhar 
a preferência como navios mercantes e militares, por serem maiores e 
mais robustos. 

Apesar do uso secundário dado as caravelas a partir da segunda me-
tade do século XVI, não significou que elas deixaram de serem usadas, 
sua eficácia para o transporte, reconhecimento, viagens longas e até para 
a guerra, foi tamanha, que tais embarcações continuaram a serem utili-
zadas por mais de um século, havendo menções a seu uso em 1754 num 
combate contra corsários mouros, e no uso para transporte em 1766, na 
barra da Vila do Conde, em Portugal. 

Desta forma, observa-se como as caravelas tiveram um papel im-
portante na história naval portuguesa e espanhola, mantendo-se operante 
ao longo de séculos, desde os modelos medievais de pequeno porte, até os 
modelos de três mastros e com capacidade de carga acima das 150 tonela-
das, empregadas em viagens pelo Atlântico, Índico e Pacífico. 

A importância das caravelas foi gigantesca para que Portugal, Es-
panha e até mesmo outras nações como França e Inglaterra, pudessem 
investir massivamente no comércio marítimo e na exploração dos outros 
continentes. Além disso, as caravelas foram embarcações tão populares 
que algumas cidades e instituições adotaram elas como símbolos em seus 
brasões de armas. O poeta Luís de Camões citou as caravelas em seu famo-
so poema épico Os Lusíadas (1572). 
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Entretanto, salienta-se que os caravelões e caravelas antigas meã, as 
quais também tiveram um papel significativo para o transporte, principal-
mente o de cabotagem em estuários, tratam-se de outras embarcações de 
menor porte, não devendo serem confundidas com as caravelas citadas. 
Além disso, o termo caravela-portuguesa não deve ser empregado para se 
referir aos navios, pois trata-se do nome popular do Physalia physalis, o 
qual pertence ao filo das águas-vivas. 
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CRONOLOGIA DAS 
ATIVIDADES DO MUSEU EXEA 

ANO DE 2021

FEVEREIRO

•	 Fundação do Museu Marítimo EXEA
•	 Parceria com o Instituto Politécnico 

de Tomar - IPT / Portugal
O IPT tem uma relação muito próxima 
e importante com o Museu EXEA, mar-
cada pelo apoio que antecede a funda-
ção, quando ainda era um projeto. A 
maior apoiadora é a Professora Dra. 
Alexandra Figueiredo, hoje, membra 
benemérita do Museu EXEA.

MARÇO

•	 Lançamento do Museu Marítimo 
EXEA

•	 Exposição temporária: Profissionais 
do Mar no Extremo Oriental das Amé-
ricas: 1850-1950 – Ticiano Alves
Intitulada “Profissionais do Mar no 
Extremo Oriental das Américas: 1850-
1950” a exposição foi criada a partir de 
uma pesquisa que se utilizou de leis e 
jornais desse período e de documentos 
da Capitania dos Portos da Paraíba - 
CPPB referentes a primeira metade do 
século XX.   A exposição apresentou os 

Março de 2021 a junho de 2022

110 ATLANTICUS: Revista do Museu EXEA

ATLANTICUS: Revista do Museu EXEA, Vol.1 Julho 2022, p. 110-115, ISSN 2764-7358 
DOI: https://doi.org/10.29327/264588.1.1-6



Visite o Museu Marítimo EXEA 
www.museuexea.org
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profissionais no sentido terra-mar, como uma maré de vazante. É 
nesse mesmo sentido, que os profissionais do mar se criam, nas-
cendo em terra e vivendo sobre as grandes porções de água salgada 
do Atlântico.

JUNHO

•	 Exposição: A costa nordestina no Brasil holandês – Leandro Vilar 
Oliveira
Nessa exposição apresentou-se descrições da costa nordestina com 
base nos relatórios A Tocha da Navegação para viajar as costas situa-
das ao sul do Trópico de Câncer como o Brasil, as Índias Ocidentais, etc. 
e Roteiro do Rico Brasil, Rio da Prata, Magalhães e Le Maire, unindo 
seus relatos com as ilustrações feitas pelo pintor Frans Post (1612-
1680), de localidades da costa brasileira, indo da Bahia ao Mara-
nhão. 

AGOSTO

•	 Curso: Patrimônio cultural marítimo: Brasil, Portugal e Moçam-
bique
Primeiro curso do museu que contou com a colaboração da sua 
equipe e de professores convidados do Brasil, Portugal e Moçam-
bique para abordar o patrimônio marítimo a partir de pesquisas 
arqueológicas e outros temas correlatos. 

•	 Lançamento do blog Abrindo Mares
Consiste num blog produzido pelo Museu, apresentando postagens 
curtas sobre distintos assuntos associados com o mar. O blog é es-
crito por membros do museu e possui publicações com o intuito de 
levar conhecimento de forma rápida e instrutiva. 

SETEMBRO

•	 Lançamento do site da Revista Atlanticus
O periódico Atlanticus: Revista do Museu EXEA consiste numa pu-
blicação científica da Editora do Museu, voltada para a divulgação 
de conhecimentos nos campos da História, Arqueologia, Museolo-
gia, Patrimônio e Direito Marítimo. O periódico foi concebido para 
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fornecer oportunidade a pesquisadores iniciantes até os veteranos. 

OUTUBRO

•	 Seção especial: O Atlântico Norte na Era Viking – Leandro Vilar 
Oliveira
Trata-se de uma seção que aborda as expedições marítimas dos nór-
dicos da Era Viking (sécs. VIII-XI), a dividindo-a em nove regiões: 
Inglaterra, Escócia, Irlanda, França, Portugal, Espanha, Ilhas Fa-
roe, Islândia, Groenlândia e Canadá. Mostrando como ocorreu o 
processo de invasão, exploração e colonização nesses territórios, 
ao longo de quase trezentos anos. 

NOVEMBRO 

•	 A navegação mercante em tempos de guerra – George Henrique 
Vasconcelos 
Na terceira exposição lançada em 2021, apresentou-se a relação 
mercante entre Brasil e Alemanha durante o contexto da Grande 
Guerra (1914-1918), expondo informações sobre embarcações, ro-
tas, mercadorias, tripulações e portos, mostrando a operação de 
companhias alemães no Brasil no começo do século XX. 

ANO DE 2022

FEVEREIRO

•	 Exposição: Timeline Fortaleza de Santa Catarina – Leandro Vilar 
Oliveira e George Henrique Vasconcellos 

A exposição apresenta uma cronologia da história da Fortaleza de 
Santa Catarina, fortificação costeira, construída em Cabedelo, na 
Paraíba, desde sua origem em 1589 até 2017. Atualmente a fortaleza 
segue em funcionamento como local turístico e de realização de 
eventos e atividades culturais. 

•	 Webinar: Naufrágios & Diálogos Interdisciplinares: Meio am-
biente, História, Arqueologia e Legislação
O webinar consistiu numa colaboração entre o Museu EXEA e o 
Laboratório de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará 
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(UFC) para debater a respeito do aparecimento de fardos de borra-
cha no litoral brasileiro, apontando que tais aparecimentos estão 
associados aos naufrágios SS Rio Grande e o SS Weserland, vincula-
dos a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e afundados próximos a 
costa do nordeste brasileiro.

•	 Parceria com o Google e adesão do Museu ao Google Arts & Cul-
ture
Google Arts & Culture consiste num projeto do Google Inc. para 
promover o acesso a museus, galerias, e exposições diversas, feitas 
em distintos países. A plataforma fornece várias ferramentas para 
construir as exposições virtuais. 

•	 Parceria como InPact

Também nesse mesmo mês o Museu EXEA firmou parceria com o 
InPact, instituto de pesquisa e ação voltado para o estudo e prote-
ção ambiental, tendo foco no Patrimônio Natural Marinho. 

MARÇO

•	 Exposição A costa nordestina no Brasil holandês – Leandro Vilar 
Oliveira

Relançamento da exposição agora na plataforma do Google Arts & 
Culture. 

•	 Exposição: Cultura a vela em Cabedelo – Ocione Fernandes 
A exposição apresenta a cultura de pequenas embarcações a vela, 
desenvolvida na cidade costeira de Cabedelo, no estado da Paraíba, 
no Brasil. A exposição apresenta belas fotos feitas por seu autor que 
retratam essa cultura marítima pouco conhecida e que sobrevive a 
décadas. 

ABRIL

•	 Lançamento do podcast Mar Oceano
Esse podcasts produzido pelo Museu apresenta debates e conver-
sas da equipe e colaboradores acerca de temas pré-definidos que 
abarquem assuntos distintos sobre o mar. Os episódios saem sema-
nalmente. 

114 ATLANTICUS: Revista do Museu EXEA



MAIO

•	 Lançamento do Programa Investigadores do Amanhã
O programa faz parte de um dos pilares do Museu que é o incentivo 
a pesquisa e a educação. Enquanto a Revista Atlanticus é voltada 
para o público universitário e formado, os Investigadores do Ama-
nhã é dirigido ao público do Ensino Médio, permitindo a possibi-
lidade de que professores de escolas públicas e privadas possam 
orientar alunos em pesquisas referentes ao patrimônio marítimo, 
além de incentivá-los a pesquisa científica. 

JUNHO

•	 A Editora EXEA abre chamada para o Dossiê “O Atlântico e o Bi-
centenário da Independência do Brasil (1822-2022)” 

O presente dossiê é uma iniciativa da Editora do Museu EXEA para 
reunir estudos inéditos sobre a relação do mar com o processo de 
mudança do Brasil de Colônia para Reino e depois Império, pen-
sando o marco da Independência do Brasil para a história do país. 
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RELATÓRIO DE VISITA 
TÉCNICA

Desde 2018, o litoral da região Nor-
deste do Brasil tem presenciado o apareci-
mento de objetos que a princípio, eram es-
tranhos à maioria das pessoas. A imprensa 
os denominou, em um primeiro instante, 
de “caixas misteriosas”, devido ao formato 
delas, que se assemelham a cubos ou para-
lelepípedos. Contudo, a contínua aparição 
em grandes números deste material come-

çou a chamar a atenção, especialmente no 
ano de 2019, quando centenas destas “cai-
xas” apareceram no litoral, dos estados do 
Ceará até Alagoas. O litoral do estado da 
Paraíba também acabou sendo o destino de 
centenas destes objetos.

Pesquisadores da Universidade Fe-
deral do Ceará, através do Labomar (Insti-

Fardos de Borracha. Fonte: Acervo do Museu EXEA, 2022.

Data: 22 de março de 2022
Horário: 15:00 as 16:30
Local: Associação dos Trabalhadores 
de Reciclagem de Cabedelo (ASTREC). 

Bairro do Jacaré, Cabedelo, PB.
Objetivo: Análise de material coletado 
nas praias do município de Cabedelo.
Período: 2019-2022.
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tuto de Ciências do Mar da UFC) e da Universidade Federal de Alagoas 
(UFAL) tomaram a dianteira para descobrir qual era a origem das “caixas”, 
ao mesmo tempo em que analisavam os objetos em sua aparência e mate-
rialidade. Os primeiros resultados de seus estudos científicos foram apre-
sentados em artigo publicado no mês de julho de 2021 na revista Marine 
Environmental Research1.

 Portanto, existem evidências científicas acerca das origens des-
tes objetos. Tratam-se de Fardos de Borracha prensada, que estavam nos 
porões de um naufrágio de um navio alemão (MV Rio Grande) da época da 
II Guerra Mundial (1939-1945) e que vieram à tona por interferência hu-
mana, quase 80 anos após o afundamento. Os cientistas do Labomar com-
provaram a interferência das correntes oceânicas como principal motivo 
dos fardos terem aparecido em praias brasileiras.

 Além disso, apresentaram a hipótese, baseados em fontes estran-
geiras, que há fortes indícios da interferência humana nestes naufrágios. 
Pois tais navios alemães possuem em seus porões, além de Borracha, me-
tais como o Estanho. Assim sendo:

Aprofundando mais as buscas, os pesquisadores des-
cobriram que houve um salto no preço do estanho no 
mercado internacional no primeiro semestre de 2021, 
resultando em um aumento de quase três vezes quan-
do comparado aos preços praticados em 2020. Isso le-
vantou a suspeita de que piratas poderiam ter mexi-
do no naufrágio na tentativa de recuperar essa carga, 
fato que foi confirmado pelo pesquisador britânico 
que atua nessa área, David Mearns, em contato com 
os pesquisadores do Labomar. (LABOMAR, 2021, com 
grifos nossos)2.

Comprovou-se dessa forma a interferência humana como a causa 
do aparecimento dos fardos de borracha no litoral brasileiro, incluindo o 
litoral paraibano. Com objetivo de complementar os estudos realizados 
pelas Universidades Federais do Ceará e de Alagoas, os pesquisadores do 

1  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S014111362100101X?-
via%3Dihub. 

2  Disponível em: https://labomar.ufc.br/pt/novidades-sobre-as-caixas-misteriosas-
-no-litoral-do- nordeste/. Acesso em: 23 mar. 2022. 
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Museu Marítimo do Extremo Oriental das Américas (Museu Marítimo 
EXEA) com sede em João Pessoa, na Paraíba, entraram em contato com 
os cientistas do Labomar (UFC) para realizar troca de informações e criar 
pontes visando conhecer mais acerca dos naufrágios e dos fardos. Até o 
presente momento, várias instituições de pesquisa do Nordeste brasileiro, 
entre elas o Museu Marítimo EXEA, estão a todo o instante, observando a 
aparição de novos fardos de borracha.

O interesse de nossa instituição nestes aparecimentos se deve ao 
fato de que se tratam de um Patrimônio Cultural Marítimo, que é o prin-
cipal escopo das atividades do Museu EXEA. Ao nos depararmos com os 
estudos realizados pelos cientistas do Labomar acerca da origem dos far-
dos de borracha, vários outros questionamentos surgiram, levando nos-
sos pesquisadores a trabalharem o aparecimento dos fardos sobre outras 
perspectivas. Tais apontamentos foram discutidos entre os membros do 
Museu Marítimo EXEA e os cientistas da Universidade Federal do Ceará 
(Labomar/UFC) em webinário intitulado “Naufrágios & Diálogos Interdis-
ciplinares: Meio -Ambiente, História, Arqueologia e Legislação” realiza-
do no dia 17 de fevereiro de 2022. Nele, nossos pesquisadores tiveram a 
oportunidade de apresentar parte das pesquisas realizadas em torno da 
questão do aparecimento dos fardos.

1. História

A coordenação de pesquisa e acervo do Museu Marítimo EXEA vem 
desde o primeiro semestre do ano de 2021, realizando levantamento bi-
bliográfico e material acerca das circunstâncias dos naufrágios que ge-
raram os fardos de borracha. A pesquisa realizou-se em fontes primárias 
( jornais) através de acervos virtuais e físicos. Reunida quantidade satisfa-
tória de informações, iniciamos as primeiras divulgações no site do Mu-
seu EXEA, em especial no blog do museu, onde apresentamos os primei-
ros resultados de nossas investigações.

O recorte histórico da pesquisa realizada ocorreu entre os anos de:
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•	 1943 a 1944.

As origens dos fardos de borracha encontrados até então nas praias do 
litoral da Paraíba, são da localidade até então confirmada:

•	 Vietnã (antiga colônia da Indochina Francesa).

A região de origem desses fardos, na época, estava ocupada militar-
mente pelos japoneses. Durante a II Guerra Mundial (1939-1945), o Im-
pério Japonês, a Itália e Alemanha Nazista formavam o bloco político do 
“Eixo”, sendo esses três, inimigos dos Estados Unidos, da Inglaterra, do 
Brasil e dos demais países que formavam o chamado bloco dos “Aliados”. 
O sudeste asiático (ocupado pelos japoneses) era uma importante região 
de produção de Petróleo e Borracha, recursos necessários a máquina de 
guerra. Com o início da derrota do Eixo, medidas desesperadas foram to-
madas para levar tais recursos do Extremo Oriente para a Europa, visando 
abastecer a Alemanha Nazista de Hitler, e a única via acessível era através 
dos oceanos. A seguir, apresentamos o espaço geográfico discutido ante-
riormente:

Imagem 1: Localização da Indochina Francesa (atual Vietnã).
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Fonte: produção do próprio autor a partir de mapa gerado pelo site “wikicom-
mons”.

Imagem 2: Rota dos navios alemães do Sudeste Asiático para a Europa.
Fonte: produção do próprio autor a partir de mapa gerado pelo site “wikicommons”.

1.2 As circunstâncias dos Naufrágios dos Navios

São três os navios alemães afundados no litoral do Nordeste no iní-
cio de 1944:

•	 MV Rio Grande
•	 MV Weserland
•	 MV Burgenland

A priori, interessou-nos o MV Rio Grande, por se tratar de um navio 
cargueiro que afundou em uma região relativamente próxima ao litoral 
da Paraíba. De acordo com nossas pesquisas traduzidas do inglês, a partir 
dos relatórios elaborados pelo Comando em Chefe das Forças Navais dos 
Estados Unidos no Atlântico Sul, entre o final de 1943 e início de 1944, três 
navios cargueiros alemães foram afundados por unidades aéreas e navais 
dos Estados Unidos, baseadas no nordeste brasileiro e nas ilhas atlânticas.

Os navios alemães afundados (entre eles o Rio Grande) levavam re-
cursos para abastecer a máquina de guerra nazista. Soube-se mais tarde, 
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através de interrogatório feito com os tripulantes alemães capturados, que 
a carga era composta por Borracha, Cobalto, Estanho e Tungstênio. Fa-
lando especificamente sobre as circunstâncias do naufrágio desse navio, 
o relatório americano informava que o navio foi afundado por cargas de 
demolição colocadas por sua própria tripulação, além de tiros de canhão 
disparados pelo cruzador USS Omaha e pelo destroier USS Jouet. O afun-
damento do Rio Grande ocorreu próximo das 12h do dia 4 de janeiro de 
1944. A partir das coordenadas geográficas descritas no relatório original, 
estimamos a localização do naufrágio, como apresentado a seguir.

Tabela 1: Informações sobre o navio MV Rio Grande.

INFORMAÇÕES SOBRE O

NAVIO MV RIO GRANDE
NACIONALIDADE ALEMANHA
PROPÓSITO TRANSPORTE
TIPO NAVIO CARGUEIRO
PROPULSÃO MOTOR VESSEL 

(MV)

DIESEL
ANO DE CONSTRUÇÃO 1939
CARGA BORRACHA, ESTA-

NHO,

COBALTO E COBRE
Fonte: Elaborado pelos autores, 2022.

As coordenadas do local de interceptação e afundamento do Rio 
Grande são:

•	 06° 28’ S 25° 51’ W

A distância em milhas náuticas da Ponta do Seixas (Extremo orien-
tal das Américas) em João Pessoa, estado da Paraíba, está estimada em:

•	 534.42 Milhas náuticas (Aprox.).
•	 990.38 quilômetros. (Aprox.).
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Imagem 3: Localização aproximada do naufrágio do Rio Grande.

Fonte: produção do próprio autor baseado no Google Maps e nas coordenadas originais 
fornecidas pela Marinha dos Estados Unidos em 1944.

Imagem 4: o navio MV Rio Grande.

Fonte: Wikicommons.
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Imagens 5 e 6: Imagens de fardos de Borracha encontrados em localidades 
distintas do litoral paraibano. Baía da Traição (2020) e Praia do Bessa (João 
Pessoa, 2022). Fonte: Acervo Museu EXEA.

1.3 Os fardos de borracha

Devido aos motivos já expostos a partir da página 2 deste relatório, 
centenas de fardos de borracha vem surgindo nas praias de toda esta parte 
do litoral do Nordeste. No tocante à Paraíba, aparecimentos deles tem sido 
reportados pela imprensa e pelo público em geral, de Mataraca a Pitimbú 
desde o ano de 2018.

Tratam-se de fardos de tamanhos diversos, porém sempre apresen-
tando formatos cúbicos ou paralelepipédicos. A borracha na época, foi 
prensada em várias “folhas” para facilitar seu transporte e armazenamen-
to, desde os armazéns no porto até os navios onde foram embarcadas. Em 
seus primeiros aparecimentos, registrados entre os litorais do Ceará e a 
Paraíba, muitos deles apresentavam inscrições tais como “product of the 
French Indochina” (produto da Indochina Francesa), tal como exposto 
abaixo:
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Imagem 7: Fardo de borracha encontrado na praia de Almofala, no Ceará, 
com a inscrição “Product de French Indochina”.

Fonte: Acervo fotográfico particular do prof. Foto: Luis Ernesto Arruda, membro do La-
bomar/UFC.

Os fardos até então encontrados no litoral da Paraíba podem ter 
tido inscrições semelhantes em sua estrutura, que dariam uma clareza 
maior acerca da sua origem. Contudo, grande parte do conteúdo que foi 
encontrada nas praias do litoral paraibano entre 2019 e 2022 até o presente 
momento, não possuem inscrições em seu material. Contudo, acredita-
mos que esta possibilidade é grande, tendo em vista os aparecimentos de 
fardos com inscrições nas praias do Ceará à Bahia, que possuem tanto 
inscrições em língua inglesa, como em kanji (um dos alfabetos japone-
ses). Sobre este último, a fotografia a seguir tirada no litoral de Alagoas é 
reveladora:
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Imagem 8: Fardo de borracha encontrado no litoral de Alagoas (praia de 
Penedo) com inscrições em kanji (um dos alfabetos japoneses).

Fonte: Cláudio Sampaio/UFAL/Penedo.

2. Os fardos em Cabedelo

O município de Cabedelo, estado da Paraíba, faz limite com a capital 
João Pessoa, e sua zona litorânea tem sido espaço de aparecimento de dife-
rentes fardos de borracha provenientes dos naufrágios. No começo do ano 
de 2022, mais precisamente entre os meses de fevereiro e março, ocorre-
ram novos aparecimentos, na quantidade de algumas dezenas, que foram 
sendo gradualmente coletadas por particulares e pela SEMAPA (Secretaria 
de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura) do município em questão.
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2.1 Primeiras impressões

As informações sobre os mais recentes aparecimentos entre as 
praias dos municípios de João Pessoa e Cabedelo, foram noticiadas na im-
prensa local em diferentes órgãos. Tendo tomado ciência do ocorrido, a 
coordenação de Pesquisa e Acervo Museológico do Museu EXEA entrou 
em contato com a Secretaria de Meio- Ambiente de Cabedelo, uma vez que 
se soube da existência de uma quantidade considerável desses fardos em 
depósito que foram guardados pelos órgãos municipais.

Em comunicação com a secretaria, tivemos o feedback positivo do 
Secretário de Meio-Ambiente do município de Cabedelo, Francisco Perei-
ra Urtiga, que atendendo gentilmente a nosso pedido, foi organizada uma 
visita de inspeção técnica ao local de armazenamento do material.

2.2 Reconhecimento do local

Com efeito, na tarde do dia 22 de março de 2022, as PM 15h (horário 
de Brasília, a equipe de pesquisa e acervo museológico do Museu Maríti-
mo EXEA, realizou a visita de inspeção ao local, sendo recepcionada pelos 
funcionários da Cooperativa ASTREC e pelo secretário Francisco Urtiga.

Mais adiante, os funcionários da ASTREC nos informaram que, 
além dos fardos de borracha recém-recolhidos, haviam outros, que foram 
armazenados anteriormente. Segundo informações que recebemos, fo-
ram colocados ali entre os anos de 2019 e 2020, ou seja, eram das primei-
ras levas de fardos que vieram parar no litoral da Paraíba nas praias do 
município de Cabedelo.
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Imagem 9: Fundos do galpão da Cooperativa ASTREC, em Cabedelo, em 
que vários fardos estavam ao ar livre.

Fonte: Acervo do Museu EXEA, 2022.

Estes fardos estavam armazenados a céu aberto, sem nenhuma 
proteção da ação do meio ambiente (sol, chuva, vento etc.), envoltos em 
plantas e outros materiais recicláveis e a muito deteriorados. A maioria 
deles apresentava sinais de grande deterioração do material, estando al-
guns inclusive, em processo de corrosão e derretimento devido às altas 
temperaturas, como constatamos nas fotografias a seguir expostas.
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Imagem 10: Pilha de fardos de borracha entulhados ao ar livre no terreno 
da Cooperativa ASTREC, em Cabedelo, na Paraíba.

Fonte: Acervo do Museu EXEA, 2022.

Imagem 11: Outro ângulo da pilha de fardos de borracha.

Fonte: Acervo do Museu EXEA, 2022.

128 ATLANTICUS: Revista do Museu EXEA



Diante deste cenário, foi impossível para a equipe do EXEA realizar 
qualquer tipo de inspeção mais atenciosa do material exposto no lado de 
fora do complexo. Por conta disso voltamos para os materiais coletados 
recentemente e armazenados no interior do local.

2.3 Relatório e Análise do material armazenado

O complexo da ASTREC onde os fardos de borracha recém-cole-
tados estavam armazenados internamente, dividiam espaço com outros 
itens prontos para reciclagem. Porém, os exemplares coletados mais re-
centemente das praias estavam empilhados juntos em um local a parte, 
portanto, separados de outros materiais.

Imagem 12: Fardos de borracha coletados recentemente.

Fonte: Acervo do Museu EXEA, 2022.
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2.3.1 Aparência e Materialidade

Imagem 13: Um dos fardos conservava material biológico através de con-
chas.

Fonte: Acervo do Museu EXEA, 2022.

2.3.2 Medidas dos objetos

Imagem 14: Medição de um dos fardos. A escala usada possui 20 cm.

Fonte: Acervo do Museu EXEA, 2022.
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 Imagem 15: Medição da largura de um dos fardos. A escala tem 20 cm.

Fonte: Acervo do Museu EXEA, 2022.

Imagem 16: Medição do fardo cúbico. A escala possui 20 cm.

Fonte: Acervo do Museu EXEA, 2022.
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2.3.3 Pesagem

Imagem 17: Pesagem do fardo cúbico que apresentou massa de 63,5 kg.

Fonte: Acervo do Museu EXEA, 2022.

Tabela 2: Dados coletados dos fardos selecionados Nº 1 e 2.

FARDOS ANALISADOS FARDO Nº 1 FARDO Nº 2

FORMA CUBO RETANGULAR

COMPRIMENTO 43 CM 70 CM

ALTURA 43 CM 30 CM

LARGURA 43 CM 60 CM

PESO 63,5 KG 100 KG (APROX).

Fonte: Acervo Museu EXEA.
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 Considerações finais e Recomendações

Com efeito, baseando-se nestes achados mais recentes, a possibili-
dade de encontrar fardos de borracha provenientes destes naufrágios com 
inscrições no litoral da Paraíba é grande, e se assim ocorrer, os pesquisa-
dores do Museu Marítimo EXEA entendem que:

a) Tanto por sua materialidade, como pelo fato de possuírem vestí-
gios escritos em idiomas diferentes datados de quase oitenta anos, 
tratam-se de Patrimônio Histórico e Patrimônio Cultural Material, 
e portanto, tem a possibilidade de tornarem-se itens musealizados 
em acervos com registro, uma vez que sejam imediatamente reco-
lhidos das praias, limpos e armazenados em local adequado para o 
seu manuseio. Aconselhamos que, para a melhor coleta de infor-
mações, no momento do transporte e armazenagem imediata, evi-
te-se que o manuseio acarrete em acúmulo de detritos como terra, 
vegetação, etc.

b) Recomendamos que assim que armazenados, haja limpeza com 
água potável dos fardos para eliminar detritos de areia ou qualquer 
outro agente natural estranho que venha a comprometer a estru-
tura dos fardos, bem como impeça a visualização de sua estrutura 
externa. O acúmulo de detritos impede que possíveis traços de es-
crita/impressos sejam visualizados pelos pesquisadores.

c) Aconselha-se que os fardos de borracha que forem futuramente 
coletados, não sejam armazenados a céu aberto, sob ação da chu-
va e principalmente do Sol, pois esta ação pode vir a danificar os 
objetos, tornando-se impossível o seu manuseio, análise e futura 
musealização.

d) Recomendamos que os órgãos municipais não apenas de Cabedelo, 
mas de toda região da grande João Pessoa, bem como particula-
res, estejam atentos para o aparecimento de tais objetos, especial-
mente se apresentarem vestígios escritos ou impressos nos fardos, 
bem como qualquer outro material que esteja anexado ao objeto 
em questão, pela sua validade histórica e possibilidade de musea-
lização. Ademais, acrescentamos que a ausência de tais vestígios 
escritos nos fardos não necessariamente os desqualificam para o 
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processo de torna-los objetos musealizados. Contudo, tal procedi-
mento dependerá das condições pelas quais o objeto foi encontra-
do e armazenado a posteriori.

e) Se, em uma eventualidade, os fardos já estiverem a muito tempo 
deteriorados ao ponto que o processo de musealização ou mesmo 
de análise de seu material torne-se impossível, recomendamos que 
tais objetos sejam imediatamente enviados para reciclagem o quan-
to antes, que poderá ser realizada por empresas especializadas para 
tal fim, tal é o caso que encontramos no complexo da ASTREC, cuja 
imensa maioria do material já se encontra bastante deteriorado.

f) Recomendamos que uma vez feitas as coletas de tais fontes his-
tóricas, feito o armazenamento adequado e realizadas as análises 
técnicas/materiais por profissionais competentes à questão (quer 
sejam por historiadores, arqueólogos, museólogos), sejam eles, a 
depender de seu estado de conservação, feita proposta para envio 
do material (em caráter de doação) a locais adequados a seu futuro 
armazenamento e exposição ao público geral para fins de conheci-
mento. Como exemplo, propomos três locais: a Fortaleza de Santa 
Catarina (município de Cabedelo), o recém- inaugurado Museu da 
Cidade de João Pessoa e o futuro Museu do Estado da Paraíba (que 
será inaugurado ainda em 2022).

Por fim, e como exemplo, trazemos uma fotografia de parte do acer-
vo museológico do Centro Cultural Trampolim da Vitória, localizado no 
município de Parnamirim, estado do Rio Grande do Norte, onde diversos 
fardos de borracha (vistos a direita em baixo na fotografia a seguir), e pro-
venientes do MV Rio Grande, tornaram-se acervos do um seu, após serem 
recolhidos nas praias do litoral potiguar.
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Imagem 18: Fardos de borracha em exposição permanente no Centro Cul-
tural Trampolim da Vitória. Cidade de Parnamirim, Rio Grande do Norte.

João Pessoa, 29 de março de 2022

Prof. Msc. George Henrique de Vasconcelos Gomes

Prof. Dr. Leandro Vilar Oliveira
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