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RELATÓRIO DE VISITA
TÉCNICA
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.

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

Desde 2018, o litoral da região Nor-

çou a chamar a atenção, especialmente no

deste do Brasil tem presenciado o aparecimento de objetos que a princípio, eram estranhos à maioria das pessoas. A imprensa
os denominou, em um primeiro instante,

ano de 2019, quando centenas destas “caixas” apareceram no litoral, dos estados do
Ceará até Alagoas. O litoral do estado da
Paraíba também acabou sendo o destino de

de “caixas misteriosas”, devido ao formato centenas destes objetos.
delas, que se assemelham a cubos ou paraPesquisadores da Universidade Felelepípedos. Contudo, a contínua aparição
deral do Ceará, através do Labomar (Instiem grandes números deste material come-

116

ATLANTICUS: Revista do Museu EXEA

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 materialidade. Os primeiros resultados de seus estudos científicos foram apresentados em artigo publicado no mês de julho de 2021 na revista Marine
Environmental Research1.
Portanto, existem evidências científicas acerca das origens destes 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 humana, quase 80 anos após o afundamento. Os cientistas do Labomar comprovaram a interferência das correntes oceânicas como principal motivo
dos fardos terem aparecido em praias brasileiras.
Além disso, apresentaram a hipótese, baseados em fontes estrangeiras, que há fortes indícios da interferência humana nestes naufrágios.
Pois tais navios alemães possuem em seus porões, além de Borracha, metais como o Estanho. Assim sendo:
Aprofundando mais as buscas, os pesquisadores descobriram que houve um salto no preço do estanho no
mercado internacional no primeiro semestre de 2021,
resultando em um aumento de quase três vezes quando comparado aos preços praticados em 2020. Isso levantou a suspeita de que piratas poderiam ter mexido 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 principal escopo das atividades do Museu EXEA. Ao nos depararmos com os
estudos realizados pelos cientistas do Labomar acerca da origem dos fardos de borracha, vários outros questionamentos surgiram, levando nossos 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 Interdisciplinares: Meio -Ambiente, História, Arqueologia e Legislação” realizado 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 bibliográfico e material acerca das circunstâncias dos naufrágios que geraram os fardos de borracha. A pesquisa realizou-se em fontes primárias
( jornais) através de acervos virtuais e físicos. Reunida quantidade satisfatória de informações, iniciamos as primeiras divulgações no site do Museu EXEA, em especial no blog do museu, onde apresentamos os primeiros resultados de nossas investigações.
O recorte histórico da pesquisa realizada ocorreu entre os anos de:
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x 1943 a 1944.
As origens dos fardos de borracha encontrados até então nas praias do
litoral da Paraíba, são da localidade até então confirmada:

x Vietnã (antiga colônia da Indochina Francesa).
A região de origem desses fardos, na época, estava ocupada militarmente pelos japoneses. Durante a II Guerra Mundial (1939-1945), o Império 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 tomadas 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 anteriormente:

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

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 início de 1944:
x MV Rio Grande
x MV Weserland
x 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 recursos 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. Falando 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 afundamento 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.
,1)250$d®(662%5(2
NAVIO MV RIO GRANDE
NACIONALIDADE
PROPÓSITO
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ANO DE CONSTRUÇÃO
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75$163257(
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Fonte: Elaborado pelos autores, 2022.

As coordenadas do local de interceptação e afundamento do Rio
Grande são:
x 06° 28’ S 25° 51’ W
A distância em milhas náuticas da Ponta do Seixas (Extremo oriental das Américas) em João Pessoa, estado da Paraíba, está estimada em:
x 534.42 Milhas náuticas (Aprox.).
x 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.

122

ATLANTICUS: Revista do Museu EXEA

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 apresentando formatos cúbicos ou paralelepipédicos. A borracha na época, foi
prensada em várias “folhas” para facilitar seu transporte e armazenamento, 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 Labomar/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, acreditamos 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 japoneses). Sobre este último, a fotografia a seguir tirada no litoral de Alagoas é
reveladora:

124

ATLANTICUS: Revista do Museu EXEA

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 diferentes fardos de borracha provenientes dos naufrágios. No começo do ano
de 2022, mais precisamente entre os meses de fevereiro e março, ocorreram 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 imprensa 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 Pereira 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 Marítimo 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, foram colocados ali entre os anos de 2019 e 2020, ou seja, eram das primeiras 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 alguns 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.
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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-coletados estavam armazenados internamente, dividiam espaço com outros
itens prontos para reciclagem. Porém, os exemplares coletados mais recentemente 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.

ATLANTICUS: Revista do Museu EXEA

129

2.3.1 Aparência e Materialidade
Imagem 13: Um dos fardos conservava material biológico através de conchas.

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.
)$5'26$1$/,6$'26

FARDO Nº 1

FARDO Nº 2

FORMA

CUBO

5(7$1*8/$5

&2035,0(172

43 CM

70 CM

$/785$

43 CM

30 CM

LARGURA

43 CM

&0

3(62

.*

.* $352; 

Fonte: Acervo Museu EXEA.
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Considerações finais e Recomendações

Com efeito, baseando-se nestes achados mais recentes, a possibilidade de encontrar fardos de borracha provenientes destes naufrágios com
inscrições no litoral da Paraíba é grande, e se assim ocorrer, os pesquisadores do Museu Marítimo EXEA entendem que:
a) Tanto por sua materialidade, como pelo fato de possuírem vestígios 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 recolhidos das praias, limpos e armazenados em local adequado para o
seu manuseio. Aconselhamos que, para a melhor coleta de informações, no momento do transporte e armazenagem imediata, evite-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 estrutura dos fardos, bem como impeça a visualização de sua estrutura
externa. O acúmulo de detritos impede que possíveis traços de escrita/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 chuva 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 particulares, estejam atentos para o aparecimento de tais objetos, especialmente 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 musealização. 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 procedimento dependerá das condições pelas quais o objeto foi encontrado 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 quanto 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 históricas, 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 conhecimento. 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 acervo 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 provenientes 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 Cultural 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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