
PESQUISAS EM ARQUEOLOGIA SUBAQUÁTI-
CA: LITORAL CATARINENSE DE 1850 A 1900

RESEARCH IN UNDERWATER ARCHEOLOGY: COAST OF SAN-
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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

ATLANTICUS -Revista do Museu EXEA [v. 1]. p. 70-84, jul. 2022, ISSN 



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 

74
ATLANTICUS



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.

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

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.

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

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

79
ATLANTICUS



44 CYRO SUL 1893 PATACHO BRASILEIRO
45 LEGALIDADE CENTRO 1893 VAPOR BRASILEIRO

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 

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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