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RESUMO 

 
O Século XX foi palco de duas Guerras Mundiais e de uma não declarada Guerra Fria. Por 

meio dos embates surgiu uma grande diversidade de sítios arqueológicos com diversas 

tipologias provenientes de diferentes nações. A Arqueologia das Guerras Mundiais, dentro 

de um contexto histórico, se propõe a estudar os testemunhos materiais remanescentes dos 

períodos belicosos, dando ênfase ao cunho social que existe por trás da cultura material. 

Através do presente estudo, pretende-se contribuir efetivamente com a Arqueologia 

Brasileira, trazendo para o dado contexto alguns dos estudos relacionados à temática da 

Arqueologia das Guerras Mundiais em países estrangeiros – disponibilizando um aporte 

bibliográfico inicial sobre essas pesquisas no Brasil. O trabalho mostrará as possibilidades 

da aplicabilidade do tema por meio de estudos de casos: o levantamento dos sítios de 

naufrágios da costa de Sergipe e das culturas materiais provenientes deles que chegaram a 

terra – além do sítio de naufrágio formado pelos restos do navio Itapagé na costa do estado 

de Alagoas. A pesquisa tem como proposta mostrar a importância para a Arqueologia no 

Brasil de se realizarem estudos em sítios arqueológicos de naufrágios formados por restos 

de navios feitos com cascos de ferro – tendo em vista que estudos náuticos arqueológicos 

envolvendo embarcações com essas características são inéditos no país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Arqueologia das Guerras Mundiais; Arqueologia Histórica; 

Arqueologia Marítima; Arqueologia de Naufrágios. 
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ABSTRACT 

 

 

The Twentieth Century was the scene of two World Wars and an undeclared Cold War. 

Through the collisions emerged, a great wealth of archaeological sites with many 

typologies from different nations have appareled. The World Wars Archaeology, in a 

historical context, proposes to study the material evidence remaining of warlike periods, 

emphasizing the social nature that exists behind the material cultures. Through this study, 

aims to contribute effectively to the Brazilian Archaeology, bringing to the given context 

some studies related to the World Wars Archaeology theme in foreign countries –  

providing an initial bibliographical framework about these researches in Brazil. The work 

shows the scope of theme´s applicability by means of case studies: a survey of shipwrecks 

sites of Sergipe coast and from cultural materials from them that came to earth - beyond 

the shipwrecks sites formed by the remains of the ship Itapagé on the coast of Alagoas. 

The research has a proposal to show the importance for the Archaeology in Brazil for 

further studies in shipwrecks studies formed by leftovers ships made with iron hulls − in 

view of  nautical archaeological studies involving vessels with these characteristics are 

unpublished in Brazil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: World Wars Archaeology; Historical Archaeology; Maritime Archaeology; 

Shipwreck Archaeology. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 

Durante nossas pesquisas, visando à realização desta dissertação de mestrado, 

sonhávamos sobre a viabilidade de efetuarmos prospecções arqueológicas sistemáticas 

subaquáticas em pelo menos um dos sítios de naufrágios formados pelos restos dos navios 

torpedeados na Segunda Guerra Mundial na costa sergipana. O interesse em estudar os 

episódios trágico-navais de Sergipe foi fomentado ao longo de alguns anos, desde nossa 

graduação em Arqueologia, sendo confeccionado um trabalho de conclusão de curso 

(monografia). Durante nossa pós-graduação, demos continuidade às pesquisas sobre a 

temática, englobando outras questões e discussões de uma forma mais madura. 

Infelizmente, por motivos de ordem orçamentais fora de nossa alçada, não foram possíveis 

serem realizadas as prospecções arqueológicas sistemáticas in situ da forma como 

gostaríamos.  

Apesar disso, resolvemos desenvolver novas abordagens sobre essa temática, a 

título de disponibilizar um estudo voltado para o público geral de todas as áreas, efetuando 

uma pesquisa bibliográfica que discutisse a Arqueologia das Guerras Mundiais e 

Arqueologia Náutica de embarcações feitas de casco de ferro. 

Nossa ideia inicial seria trabalhar com os sítios arqueológicos históricos de 

naufrágios da Segunda Guerra Mundial que existe em Sergipe/divisa com o estado da 

Bahia. Diante da impossibilidade de podermos realizar nossas pesquisas da forma como 

almejávamos inicialmente, mudamos o nosso planejamento de estudos. Traçamos um novo 

“rumo” em nosso projeto de acordo com o andamento de nossas pesquisas, incluindo na 

temática de estudos o sítio arqueológico histórico de naufrágio formado pelos restos do 

navio Itapagé, uma embarcação de bandeira brasileira torpedeada na Segunda Guerra 

Mundial por um submarino alemão, na costa do estado de Alagoas. Este sítio arqueológico 

histórico de naufrágio pode contribuir efetivamente para a vertente estudada pelo fato de 

ser o único sítio de naufrágio do período da Segunda Guerra formado por restos de navios 

mercantes nas águas costeiras do Brasil localizado até a presente data, e acessível a 

mergulhos. 

Diante desses fatos foi que nos inspiramos em dar uma nova contribuição para a 

Arqueologia Brasileira, trazendo para o nosso contexto um estudo com a temática 
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relacionada à Arqueologia das Guerras, já estudada em países estrangeiros. O presente 

estudo mostrará as possibilidades da aplicação no Brasil dessa temática por meio de 

estudos de casos, como também a importância para a Arqueologia no Brasil de se 

realizarem pesquisas em sítios arqueológicos históricos de naufrágios formados por restos 

de navios que possuem casco de ferro, visto que estudos náuticos arqueológicos 

envolvendo embarcações com essas características ainda não foram realizados no país.  

A ideia é, com isso, apontar para a patrimonialização dos sítios arqueológicos 

históricos de naufrágios presentes neste estudo, como também as culturas materiais 

provenientes deles que se encontra em terra, a exemplo dos cemitérios que guardam os 

restos mortais das vítimas dos ataques que aconteceram em Sergipe. Objetivamos com essa 

sugestão de patrimonialização a preservação sustentável dos sítios citados, corroborando 

obviamente numa identificação das comunidades com eles, para que seja feita uma ação 

conjunta entre Estado, instituições acadêmicas e privadas, ONG’s e as comunidades num 

esforço para a preservação dos patrimônios (ROTMAN & CASTELLS, 2007). 

A noção de patrimônio, formulada num contexto da sociedade ocidental moderna 

podia ser definida originalmente como: 

[...] o lugar em que agentes estatais especialmente treinados coletariam 

fragmentos de tradições culturais diversos para reuni-los num conjunto 

artificialmente criado voltado para expressar a ideia de uma totalidade 

cultural artificialmente criada expressa pela ideia de nação [...] (LIMA 

FILHO & ABREU, 2007, p. 23). 

 A França foi um dos polos precursores ocidentais dessa prática preservacionista 

estatal, que se estabeleceu inicialmente junto às obras de arte, edifícios e monumentos 

públicos, no período imediatamente posterior à Revolução Francesa (fim do séc. XVIII), 

quando a população tomada pelo sentimento revolucionário destruía os vestígios do antigo 

regime. A noção do patrimônio se antagonizava com a do vandalismo. Nesse mesmo 

instante são criados os primeiros dispositivos legais para proteger o patrimônio, da mesma 

forma surgiam os crimes contra o patrimônio. O exemplo da França toma a dimensão de 

um movimento que se estenderia por toda a sociedade ocidental relacionado à formação 

dos Estados nacionais. Essa visão deturpada de cunho nacionalista, de caráter arbitrário das 

chamadas “nações modernas” enquanto comunidades imaginárias, fazia jus à necessidade 

de construções discursivas e de alegorias capazes de expressar certa ilusão de 
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homogeneidade e de coesão a fim de propor construções discursivas eficazes nas  

produções de memórias e de uma identidade nacional (LIMA FILHO & ABREU, 2007; 

ABREU, 2007). 

No Brasil, a noção de um patrimônio histórico e artístico nacional começa a tomar 

vulto e entrar na pauta das elites no começo do século XX. Até então, essas elites se 

preocupavam mais com a modernização das cidades do que com a recuperação dos 

fragmentos do passado. O sentimento dos governantes do Brasil em que o país figurasse 

como uma das grandes nações do Ocidente necessitava de uma política de valorização do 

passado que referenciasse a história do país, cultivando suas datas históricas e os 

personagens com seus feitos notáveis. Esse recorte histórico, que se estende da década de 

1870 até aproximadamente 1920, fica conhecido como “A Era dos Museus”. Paralelamente 

foram implantados os grandes museus no Brasil: o Museu Real (Museu Nacional), o 

Museu Paraense Emílio Goeldi e o Museu do Ipiranga (Museu Paulista). Essas instituições 

museológicas foram marcadas por teorias evolucionistas e noções como progresso e 

civilidade, além de um caráter comemorativo (SCHWARCKS, 1989 apud SILVA, 2006; 

ABREU, 2007). 

A noção estadista de formação do patrimônio no Brasil foi sendo desvirtuada lenta 

e gradualmente com o passar dos anos, efetivamente a partir da década de 1970. Essa 

época marca o surgimento de uma sociedade que buscava sua formação identitária do 

ponto de vista que seu patrimônio para ser aceito e identificado pelos grupos como tal 

deveria estar inserido em seu contexto sociocultural. O patrimônio com capacidade de 

representar a construção e reprodução de uma identidade, na sua maior grande parte se dá 

em níveis locais, implicando distintos coletivos sociais, não somente em escala nacional.  

A noção de patrimônio nesse novo (re)posicionamento foi (re)formulada no contexto da 

sociedade ocidental moderna, ligada diretamente a uma herança particular do que algo que 

para alguns pode ser visto como patrimônio, pode não fazer sentido em outros contextos 

(SILVA, 2006; ROTMAN & CASTELLS, 2007; SILVEIRA & BEZERRA, 2007). 

Por se tratar de um período histórico relativamente recente, a vertente arqueológica 

histórica das Guerras Mundiais possui algumas características que são muito peculiares a 

ela. Dentre todas as particularidades da Arqueologia das Grandes Guerras o que realmente 

separa essa vertente da grande maioria de todas as vertentes arqueológicas é que a memória 

dos conflitos ainda se encontra bastante presente em grande parte das regiões que foram 

diretamente envolvidas, tanto na parte política, haja vista que o resultado final dos 
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conflitos transformou a ordem da polaridade mundial, de forma distinta, principalmente a 

partir da segunda metade do século XX. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a ordem 

política mundial se concentrou nas únicas duas grandes potências que vidaram com o fim 

do conflito, Estados Unidos e antiga União Soviética (D’ÁVILA, 1996). Sobre essa 

proximidade relativa do período, menos de cem anos, alguns arqueólogos podem até 

pensar em descaracterizar o estudo de sítios das Guerras Mundiais como fora de interesse 

para a Arqueologia, pelo fato de existir extensa documentação escrita sobre o período. 

Sobre esse fato compartilhamos a mesma opinião que o arqueólogo Leandro Duran 

explicita em sua tese de que:  

 

[...] Tal postura é, a nosso ver, inadequada e prejudicial, não só para a 

Arqueologia como disciplina, por reduzir muito seu campo de atuação, 

mas principalmente para a formação de um melhor e mais diversificado 

entendimento das diferentes sociedades humanas ao longo do tempo e do 

espaço. Esta última questão é crucial na medida em que limita nossas 

possibilidades de aprendizado e de reflexão sobre a riqueza do 

comportamento humano [...] Já se tornou comum a observação que os 

registros históricos são, em verdade, visões parciais de uma, ou de um 

grupo de pessoas, geralmente a elite, e não à totalidade a que se refere. 

Nesse sentido por mais completos que possam parecer, deixam de lado 

uma série de situações e práticas sociais, assim como a perspectiva de 

grupos menos favorecidos [...] Por isso, registros escritos não garantem 

uma compreensão inequívoca sobre condutas, práticas e eventos, e 

precisam ser complementados/confrontados com outros tipos de dado, a 

fim de podermos formar uma ideia mais completa e melhor 

fundamentada dos processos que nos interessam, enquanto cientistas 

sociais [...] (DURAN, 2008 p. 63-64). 

 

Devido a essa relativa proximidade temporal da época que vivemos, a Arqueologia 

das Guerras Mundiais é uma das especialidades que possui mais fontes de informações 

orais dentre todas as vertentes arqueológicas. As fontes de informações orais são 

importante para a Arqueologia Histórica devido à capacidade que elas possuem de se 

prover algum tipo de informação a partir de testemunhas que podem ter presenciado o 

contexto do sítio arqueológico estudado, pois da mesma forma como a cultura material, 
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relatos de testemunhas podem confirmar ou desmentir a História Oficial.  Como toda fonte 

de informação, as informações orais também devem ser usadas com cautela, por poder 

apresentar relatos verdadeiros ou fantasiosos (ORSER JR., 1992). Foram utilizadas duas 

fontes de informações históricas orais em nosso estudo, dois ex - militares que serviram às 

Forças Armadas do Brasil na Segunda Guerra. As informações obtidas por meio de seus 

relatos pessoais perceber alguns questionamentos nesse estudo que fontes primárias e 

secundárias escritas não revelaram sobre o contexto da época.  

Os períodos beligerantes do século XX acarretam grandes mudanças não apenas de 

ordem política e social. Do ponto de vista material houve um grande aperfeiçoamento da 

tecnologia naval, equipamentos bélicos, desenvolvimento da aviação voltada para o 

combate, aviação naval, armas de destruição em massa. O aprimoramento tecnológico 

consequentemente acarretou uma grande perda de belonaves (embarcações e aeronaves) e 

vidas humanas. A grande maioria dos sítios arqueológicos provenientes de acontecimentos 

trágico-navais e trágico-aéreos localizam-se nos Oceanos Atlântico e Pacífico, mar 

Mediterrâneo e Caribe (embarcações, aeronaves e submarinos) com uma grande 

diversidade de sítios de naufrágios provenientes de diferentes nações, com diferentes 

tipologias de sítios (D’ÁVILA, 1996; NEYLAND, 2011). 

Nesse sentido, nos propusemos a fazer uma pesquisa que abordasse a Arqueologia 

das Guerras Mundiais, que objetiva o estudo dos testemunhos materiais remanescentes dos 

períodos belicosos, dando ênfase ao cunho social que existe por trás dos artefatos, e que 

deixou como grande legado o desenvolvimento para uso civil de tecnologias militares 

através de um preço muito alto, ao custo de milhões de vidas humanas, transformando o 

mundo em diversas polaridades políticas até a conjuntura atual. 

Em nossa dissertação de mestrado foram abordados diversos aspectos referentes à 

Arqueologia das Guerras Mundiais. Comentamos neste trabalho alguns estudos de casos 

que foram realizados em certas localidades do mundo; como também efetuamos uma 

proposta de aplicabilidade de pesquisas desse tema no Brasil. Discutimos na nossa 

dissertação dois estudos de casos que envolvem sítios arqueológicos das Guerras Mundiais 

no país: o levantamento dos sítios de naufrágios da Segunda Guerra em Sergipe e de 

algumas das culturas materiais provenientes desses naufrágios que vieram para terra: os 

restos mortais das vítimas, que deram origem a cemitérios de náufragos em Aracaju. Como 

segundo estudo de caso, discutimos o sítio de naufrágio Itapagé, situado na costa de 

Alagoas. Para um melhor entendimento dos fatos realizamos análises de metodologias de 
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estudos de Arqueologia Subaquática das Guerras Mundiais em outros países que podem ser 

aplicáveis ao Brasil, efetuamos também indagações sobre aspectos positivos referentes à 

preservação do patrimônio cultural subaquático e o que eles representam como patrimônio 

e sepulturas de guerra, além de benefícios que a sustentabilidade econômica pode 

promover a uma região por intermédio de visitações sistemáticas in situ. 

Nossa dissertação em si, foi dividida em três capítulos. O primeiro capítulo 

intitulado “A Arqueologia Subaquática das Guerras Mundiais: Aplicabilidade no 

Brasil” é uma discussão de aspectos históricos relacionados à temática das Guerras 

Mundiais, correlacionados com o envolvimento do Brasil na Segunda Guerra Mundial, 

englobando um contexto micro-histórico que se passava em Sergipe, berço das maiores 

tragédias que envolveram navios mercantes no país. Neste capítulo de nossa dissertação 

nos preocupamos em efetuar uma contribuição para a Arqueologia Brasileira através de 

alguns dogmas teóricos já abordados em outros países, adaptando-os para o contexto do 

Brasil. Nessa perspectiva foram escolhidos como estudos de casos os sítios de naufrágios 

de Sergipe e os vestígios provenientes deles que deram origem aos Cemitérios dos 

Náufragos, além do sítio arqueológico histórico de naufrágio formado pelos restos do 

navio Itapagé, na costa de Alagoas. 

Sobre os sítios de naufrágios de Sergipe, fizemos seus levantamentos, explicitando 

suas possíveis localizações por meio de cartas náuticas eletrônicas, como também possíveis 

metodologias de pesquisas arqueológicas in situ que poderão ser empregadas em futuros 

projetos de pesquisas. Com relação a cultura material proveniente dos naufrágios que 

deram origem a cemitérios de náufragos em Sergipe, fizemos o levantamento dos locais 

que abrigam atualmente os restos mortais de grande parte das vítimas que chegaram a terra 

proveniente dos ataques, como também efetuamos algumas discussões sobre o estado de 

preservação dos mesmos. Neste capítulo foram usadas duas fontes de informações orais 

que presenciaram o contexto do período da Segunda Guerra em Sergipe: Sr. Nilton Ferreira 

Santos e Sr. Orlando de Moura Caldas.  

Sobre o sítio arqueológico histórico de naufrágio formado pelos restos do navio 

Itapagé, nos deslocar até o estado de Alagoas foi necessário a fim de fazer um 

reconhecimento do sítio. Por meio de inspeções visuais in situ fizemos algumas 

observações sobre seu estado de preservação atual e dos fatores negativos oriundos da ação 

antrópica sobre eles. Neste estudo de caso, salientamos a importância de tratá-lo como 

patrimônio, como forma de se consolidar uma identidade das pessoas que  o usufruem. Por 
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último, desenvolvemos uma proposta que objetiva a sustentabilidade econômica do sítio 

voltada para sua preservação, por meio de uma transformação do sítio arqueológico 

histórico de naufrágio do Itapagé a um espaço musealizado in situ. 

O segundo capítulo intitulado “Uma Arqueologia voltada para o mar” explanou a 

trajetória do desenvolvimento da Arqueologia dos Ambientes Aquáticos, sendo esta a 

principal vertente da Arqueologia usada em nosso estudo. Também foram discutidos 

paradigmas referentes à Arqueologia Histórica, discussões relativas à legislação brasileira 

aplicada à Arqueologia de Ambientes Aquáticos, a luta pela preservação dos sítios 

arqueológicos e dos seus bens submersos, contra a atuação dos caça-tesouros no país, 

como também a aplicabilidade de uma Arqueologia Pública dentro dessa temática.  

No terceiro capítulo intitulado “A Arqueologia das Guerras Mundiais nos 

Ambientes Aquáticos” foi feita uma abordagem geral sobre a temática em questão, bem 

como considerações baseadas em estudos de caso apresentados, sendo: o sítio arqueológico 

histórico de naufrágio formado pelos restos do navio de guerra norte-americano USS 

Arizona e os sítios arqueológicos das Campanhas do Dia D, objetivando assim corroborar 

com um aporte teórico relativo à Arqueologia das Guerras Mundiais. 
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CAPÍTULO 1 – A ARQUEOLOGIA SUBAQUÁTICA DAS GUERRAS 
MUNDIAIS: APLICABILIDADE NO BRASIL 

 

 

 

Neste primeiro capítulo iremos tratar a respeito da temática da Arqueologia das 

Guerras Mundiais dentro do contexto brasileiro, a partir de estudos de casos de sítios 

arqueológicos históricos de naufrágios referentes à Segunda Guerra Mundial. Nesse 

sentido, almejamos trazer para a Arqueologia Brasileira uma temática nova já trabalhada 

em outros países. 

Não existe ainda uma definição sobre qual seria o foco da Arqueologia das Guerras 

Mundiais na bibliografia brasileira. Pelo nosso entendimento, seguindo a linha da presente 

pesquisa, trata-se da vertente da Arqueologia que estuda a cultura material produzida ou 

modificada pela ação humana que foi empregada em conflitos bélicos. Do mesmo modo, 

como a Arqueologia em todas suas vertentes, a Arqueologia das Guerras Mundiais tem o 

objetivo de estudar não só os aspectos técnicos dos vestígios remanescentes utilizados 

nesses períodos de instabilidade política e militar, mas também os aspectos sociais, 

culturais, simbólicos, religiosos, místicos que se encontram por trás dos artefatos 

(HODDER, 1992; RENFREW & BAHN, 2004; ROBERTSHAW & KENYON, 2008; 

NEYLAND, 2011). 

Foi elaborado um TCC sobre o tema em nossa graduação em Arqueologia, e agora 

na dissertação de mestrado, a ideia inicial quando retomamos nossas pesquisas seria dar 

continuidade ao tema, partindo para pesquisas práticas e sistemáticas in situ, 

consequentemente expondo os primeiros resultados sobre o levantamento das áreas dos 

sítios arqueológicos de naufrágios e das primeiras intervenções arqueológicas subaquáticas 

realizadas. Infelizmente, os estudos in situ não se concretizaram, sendo assim, resolvemos 

partir para outro foco não menos importante para nossas pesquisas. 

Resolvemos então trabalhar da seguinte forma: trazer para a Arqueologia Brasileira 

um enfoque bibliográfico geral e aplicável às pesquisas que envolvam sítios arqueológicos 

históricos submersos referentes aos períodos belicosos, por meio de dois estudos de casos. 

Continuamos estudando a temática dos sítios arqueológicos históricos de naufrágios da 

costa de Sergipe, pesquisa esta integrante de um projeto maior, coordenado pelo 

arqueólogo Gilson Rambelli, que visa à confecção da Carta Arqueológica Subaquática de 
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Sergipe. Este projeto é complexo, e os resultados serão vistos a médio e longo prazo. Neste 

primeiro estudo de caso nos limitamos em fazer o levantamento dos sítios de naufrágios 

formados pelos restos dos navios torpedeados em 1942 e 1943 em Sergipe (Segunda 

Guerra Mundial). Nossa pesquisa nesse estudo mostrará suas possíveis localizações, como 

também as probabilidades de poder algum dia trabalhá-los in situ. 

Como já vínhamos estudando a temática de sítios arqueológicos históricos de 

naufrágios formados por restos de navios torpedeados por submarinos na Segunda Guerra 

Mundial, nós decidimos dar um upgrade em nossas pesquisas. Como um segundo estudo 

de caso neste trabalho, perpetramos uma análise sobre o sítio de naufrágio formado pelos 

restos do navio Itapagé, situado na costa de Alagoas. O Itapagé é o único entre todos os 

sítios de naufrágios formados por embarcações atacadas na Segunda Guerra Mundial na 

costa do Brasil – localizado até a presente data e possível de ser mergulhado (SANDER, 

2007). Em novembro de 2012, fomos até o estado de Alagoas para conhecer o sítio de 

naufrágio do Itapagé. Fizemos dois mergulhos no sítio e efetuamos diversos registros 

audiovisuais e fotográficos dos seus restos.  

Antes de contextualizar os sítios arqueológicos históricos de naufrágios em si, 

fizemos um recorte da historicidade necessário para que o leitor tenha um conhecimento de 

alguns aspectos referentes à Segunda Guerra Mundial abordados neste trabalho, e que 

consequentemente vieram a ocasionar naufrágios de diversos navios mercantes brasileiros 

no período. 

 

 

1.1 – Aspectos Históricos 
 

 

A Arqueologia, como ciência social, visa entender as sociedades a partir dos 

vestígios materiais que são deixados por elas. Vivenciamos hoje uma vertente nova da 

Arqueologia Histórica, usada em nossa dissertação. Essa vertente pode ser nomeada de 

Arqueologia Histórica Contemporânea.  Os sítios arqueológicos históricos contemporâneos 

se caracterizam por serem oriundos de períodos relativamente recentes, com um lapso 

temporal inferior a cem anos do presente. 

A guerra submarina atingiu o Estado de Sergipe modificando por total o cenário de 

tranquilidade que pairava no estado na década de 40 do século XX. Muitos podem pensar 
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que os episódios dos naufrágios em Sergipe não se encontram mais presentes nas 

memórias das pessoas que os vivenciaram, bem como de seus descendentes, a ponto de 

terem sido esquecidos. Talvez o abandono na memória desses episódios tivesse a 

finalidade de se “apagar” os fatos para aqueles que sofreram diretamente com as tragédias. 

Devido à proximidade de tempo, muitos pressupostos sociais da época dos naufrágios 

ainda se encontram presentes nos dias de hoje. Possivelmente, algum(ns) sobrevivente(s), 

assim como familiar(es) das vítimas que, por ventura, ainda possam estar vivos.  

Não só os que perderam suas vidas e seus familiares foram atingidos pelos 

episódios. A população de Sergipe na época foi diretamente afetada, por medo de novos 

ataques, ou por medo da invasão por terra das forças alemãs (CRUZ, 1999; 2009; 2011; 

CRUZ & ARAS, 2012). A escassez de alguns bens e de direitos individuais, enfraquecidos 

em tempos de guerra, afetou também a população brasileira nesse período. Para 

entendermos o contexto que culminou com as tragédias em Sergipe resolvemos realizar 

uma abordagem macro histórica, partindo de um contexto mundial com a guerra já em 

curso, até chegarmos ao nível de Brasil, Sergipe, finalizando em uma breve concepção 

micro histórica do contexto da cidade de Aracaju em tempos de guerra. 

             Segundo o historiador Hélio Silva (1972), em meados de 1941, um conflito de 

proporções mundiais já se encontrava em curso. Hitler já conquistara a França e o leste 

europeu. A força submarina alemã, comandada pelo Almirante Karl Doenitz dominava o 

Oceano Atlântico, afundando centenas de embarcações mercantes de diversas 

nacionalidades que faziam o transporte de mercadorias, ligando Estados Unidos, Inglaterra, 

com os países do hemisfério Ocidental.  Os Estados Unidos estavam apreensivos com uma 

ofensiva nazista pelo Atlântico, que pudesse chegar até o seu território. Notadamente a 

costa brasileira, principalmente a vasta região do Norte e do Nordeste, da Bahia ao Pará, 

com uma área de quase três milhões de quilômetros quadrados e uma extensão costeira de 

três mil e oitocentos quilômetros, proporcionariam às forças do Eixo um terreno propício 

para a construção de bases aéreas e submarinas, ameaçando frontalmente a segurança do 

Canal do Panamá, cujo controle era indispensável para a ligação interoceânica das duas 

esquadras americanas. 

Para o historiador General Paulo Duarte (1971), em face da possibilidade dos 

alemães conseguirem desencadear recursos militares suficientes para conseguir alojar 

tropas no Nordeste brasileiro, mesmo que em pequenas proporções.  os Estados Unidos 

deveriam estar aptos para combatê-los imediatamente. Devido à geografia espacial, essa 
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tarefa demandaria um grande esforço. Para eliminar essa possibilidade, as forças do “Tio 

Sam” já deveriam estar lotadas em bases pré-dispostas pela costa Atlântica do território 

nacional. Caso houvesse pré-disposição das forças do III Reich em desencadear operações 

militares em território brasileiro, essas demandariam grande esforço para expulsar as forças 

de ocupação norte americanas que já estariam presentes no local. Esses objetivos do 

governo norte americano foram expostos no relatório da Junta de Planejamento no dia 4 de 

junho de 1941, para que seu governo conseguisse autorização junto ao governo brasileiro 

para deslocar forças de segurança do Exército e da Marinha para o Nordeste brasileiro, 

consequentemente, a Colômbia e a Venezuela seriam convidadas a cooperar, permitindo o 

tráfego por seus territórios e a utilização de campos de pousos pelos aviões militares dos 

Estados Unidos. 

Em meados de 1941, o Almirante Doenitz, comandante da força submarina alemã, 

transferiu o ponto de ataque da flotilha para o Caribe e Golfo do México, onde não havia 

comboios em operação. Percorrendo distâncias mais longas, os submarinos alemães 

começaram a aparecer na costa do Brasil e no rio São Lourenço. Devido a esse fato, o 

Chanceler britânico Winston Churchill relata em seu livro “The Second World War” (1959) 

que a mudança de estratégia da força submarina alemã nos anos de 1941 e 1942 acarretou 

o afundamento de 973 navios aliados entre a costa americana e Caribe. Segundo o Chefe 

de Estado inglês, nesse período, as operações navais alemães dispunham de quatorzes 

submarinos atuando no oceano Atlântico. Devido aos resultados, o alto comando da força 

submarina alemã planejava a fabricação de 1.150 submarinos. O bloqueio naval inglês no 

Atlântico impossibilitou a aquisição de matérias-primas pelos alemães, os impedindo de 

concretizar esse plano. 

O Brasil queria se armar em tempo. Apesar de ser uma nação com características 

pacifistas, fora obrigada a entrar na corrida armamentista que abalaria a ordem natural do 

mundo no período. Na época, somente a Alemanha superarmada podia fornecer armas em 

condições favoráveis. As encomendas feitas à Alemanha pagas antes de se deflagrar a 

guerra vinham em navio de bandeira brasileira quando a Inglaterra declarou seu “Order in 

Council”, a Lei de Represália, sujeitando ao confisco todas as mercadorias de origem 

alemã ou carregadas em portos alemães transportadas em navios neutros. A medida radical 

imposta afetou drasticamente o Brasil com o sequestro do Siqueira Campos e do Bagé, 

carregados em Lisboa com materiais bélicos encomendados e pagos à empresa alemã 

Krupp (ALVES, 2002). 
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Neste mesmo contexto, o Brasil sofria pressões por parte dos Estados Unidos para 

obter um alinhamento intrínseco e total com seu bloco de poder. Para tal, o Brasil 

“barganhava”. O país almejava o reaparelhamento das suas forças armadas e a implantação 

de um polo siderúrgico no país. Até dezembro de 1941, o fornecimento de armas às Forças 

Armadas do Brasil pelos Estados Unidos estava pendente, consequentemente, as 

autoridades brasileiras relutavam em dar o último passo em relação ao alinhamento em 

definitivo com os norte-americanos, que consecutivamente colocaria o país em direção ao 

envolvimento na guerra mundial que se desdobrava (SILVA, op. cit). 

O apoio brasileiro em todas as conferências Pan Americanas se destacava ao 

mesmo tempo em que acordos comerciais renegavam o fornecimento de produtos 

estratégicos como bauxita, berilo, cromita, ferro-níquel, manganês, etc. aos países do Eixo, 

obviamente favorecendo os Estados Unidos. Nos aeroportos de Belém e Natal havia um 

grande tráfego aéreo de aeronaves militares norte-americanas que atravessavam o Atlântico 

Sul por intermédio dessas bases, porém a entrada maciça de militares norte-americanos no 

país ainda estava vetada. A entrada de tropas só veio a ser liberada após a instalação do 

centro de treinamento nos arredores de Natal pelos norte-americanos, equipando-o com 

recursos provenientes do seu país. A construção da Base Naval de Natal (Parnamiririm 

Field) facilitou a defesa interna do território brasileiro que estava sendo mobilizada no 

Nordeste. A instalação da base permitiu o fornecimento de material para uma pequena 

força aérea, instalação de unidades antiaéreas, meios mecanizados, unidades anticarros e a 

defesa da costa com a utilização de navios cedidos pela Marinha dos Estados Unidos. A 

base proporcionou a estruturação da Marinha do Brasil a nível de pessoal, equipamento e 

principalmente treinamento, iniciando assim a montagem do conjunto completo de 

equipamentos bélicos necessários para a defesa territorial do Brasil e do Hemisfério 

Ocidental (DUARTE, 1971; SILVA, 192; MARTINS & CASTRO, 1985; SETEINFUS, 

1990; ALVES, 2002; SANDER, 2007). 

Em dezembro de 1941 iria ocorrer um fato que mudaria o curso da guerra em 

definitivo colocando os Estados Unidos efetivamente no conflito mundial, agora não mais 

como país de apoio ou participante sem tanto destaque. Através de sua entrada, os Aliados 

conseguiram mudar o curso da guerra que até antão pendia para o lado do Eixo. No final de 

1941, precisamente no dia 7 de dezembro, o ataque surpresa às bases americanas no Havaí 

pelo império japonês arrastou os Estados Unidos para a guerra. Após a notícia desse 

ataque, Getúlio Vargas convocaria seus Ministérios para uma reunião com a finalidade de 
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examinar a situação internacional em vista desses acontecimentos. Foi resolvido, de forma 

unânime, que o Brasil se solidarizaria perante os Estados Unidos de acordo com as 

obrigações continentais vigentes (DUARTE, 1971; SILVA, 1972; SETEINFUS, 1990; 

ALVES, 2002; SANDER, 2007). Ao término dessa  reunião, o Chefe de Estado Brasileiro, 

Getúlio Vargas, telegrafou ao presidente Franklin Delano Roosevelt : 

 

Ao tomar conhecimento da agressão sofrida por parte do Japão, 

convoquei os membros do meu governo e tenho a honra de informar a V. 

Exª que ficou resolvido, por unanimidade, que o Brasil se declarasse 

solidário com os Estados Unidos, coerente com as suas tradições e 

compromissos na política continental (SILVA, 1972 p. 175). 

 

 Eram tempos de guerra no mundo, envolvendo o Brasil e praticamente todos os 

países do globo nesse conflito. A campanha submarina alemã já acarretava uma série de 

dificuldades de ordens econômicas e sociais. A obstrução do tráfego marítimo tornava os 

produtos, que vinham de outros estados, superinflacionados e escassos. Havia também 

campanhas de racionamento de produtos de primeira necessidade. Tudo se tornava mais 

difícil a cada dia que se passava com a crise econômica da guerra. Completando a crise 

estatal, existia a suspeição de elementos infiltrados no Estado que agiam a serviço do 

nazismo e do fascismo. Eram corriqueiras notícias nos jornais a respeito desses 

subversivos, os “Quintacolunas”. Era de conhecimento, que a Alemanha infiltrava agentes 

alemães e brasileiros em vários estados e setores. (FIGUEIREDO, 1989; SANDER, 2007). 

 Após a ruptura das relações diplomáticas com os países integrantes do Eixo, o 

Brasil já escolhera em que bloco de coalizão da guerra iria se juntar, passando a expor os 

navios mercantes brasileiros a sérios riscos provenientes de ataques da força submarina 

alemã. O rompimento das relações diplomáticas com os países eixistas foi visto pelos seus 

Chefes de Estado como uma manifestação das nações, que antes se encontravam neutras, 

como uma forma de estado beligerante imediato ou em curto prazo contra o Eixo 

(DUARTE, 1971; SILVA, 1972; SETEINFUS, 1990; ALVES, 2002; SANDER, 2007). 

 Em fevereiro de 1942, o Alto Comando da Marinha Alemã implantara uma 

determinação a seus submarinos que atacassem navios brasileiros participantes de 

comboios anglo-americanos ou que estivessem armados. Paralelamente, as ordens não 

foram cumpridas exclusivamente nesses moldes. Os mercantes torpedeados ainda não 
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haviam passado por processo de implantação de armamentos (WYNNE, 1973). Ao total, 

34 mercantes brasileiros foram afundados na guerra (Imagem 1). 

  

Imagem 1 – Navios brasileiros torpedeados durante a Segunda Guerra Mundial. Fonte: SANDER, R. O 
Brasil na mira de Hitler: a história dos afundamentos dos navios brasileiros pelos nazistas. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2007, p.96 - 97. 

 

O primeiro navio brasileiro torpedeado por um submarino alemão após o 

rompimento das relações diplomáticas foi o Buarque, no dia 15 de fevereiro de 1942. 

Quando o navio foi atacado, navegava sozinho pelo Atlântico Norte e não estava armado. 

O atacante foi o submarino alemão U-432.  Esse foi o primeiro naufrágio confirmado 

causado pelas forças do Eixo. Houve um episódio no ano anterior, precisamente no dia 22 

de março de 1941, envolvendo o navio de bandeira brasileira Taubaté. Esse mercante foi 

seriamente avariado por um avião da Luftwaffe, Força Aérea Alemã. Existe também o 

curioso caso de um navio brasileiro, o Santa Clara , que, também em março de 1941, 

desapareceu de forma repentina sem deixar rastros (SILVA, op. cit). 

 Nem só de vitórias viveram os submarinistas eixistas. Segundo levantamentos 

bibliográficos realizados em nossa pesquisa, pelo menos 12 submarinos do Eixo foram 

afundados na costa brasileira (Imagem 2). Os aviões suplantaram os navios de superfície 

como matadores de submarinos, participando de todos os afundamentos dos onze 
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submarinos alemães e um italiano, próximos à costa brasileira (MARTINS & CASTRO, 

1985; SETEINFUS, 1990; SANDER, 2007). 

 

 

Imagem 2 – Submarinos do Eixo afundados na costa brasileira. Fonte: SANDER, R. O Brasil na mira de 

Hitler: a história dos afundamentos dos navios brasileiros pelos nazistas. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007, 

p.220 - 221. 

 

Apesar de não terem destruído sequer um submarino das forças do Eixo, o objetivo 

de fazer a defesa territorial da costa do Brasil foi positivamente cumprido pela nossa 

Marinha, mesmo sem embates propriamente ditos. A ostensividade dos navios patrulhas 

foi fator crucial na defesa do Brasil e na modernização da esquadra brasileira. Uma das 

frustrações dos brasileiros foi não ter tido navios suficientes para criar este tipo de grupo 

especializado. Quando finalmente houve condições de criá-los, a guerra estava no fim e os 

submarinos eram raros. Isso significou que nenhum caça-submarino brasileiro afundou um 

submarino inimigo, apesar de terem sido registrados vários contatos de sonar (uma 

proporção dos contatos eram verdadeiros, pelo que se sabe da presença de submarinos na 

região; outros tantos foram alarmes falsos, provocados por diversos motivos, como 

diferenças de temperatura no mar, relevo submarino elevado, do tipo “alto fundo”, 

cardumes de peixes etc.) (MARTINS & CASTRO, 1985; SANDER, 2007). Em nossas 
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pesquisas, fizemos uma entrevista com um militar que serviu em um caça-submarino da 

Marinha do Brasil, o destroyer Benevente (BE-6) que nos relatou: 

 

[...] a vida a bordo na guerra era normal, eu ficava no quadro “Bala 2”, 

que fornecia a corrente que levava pro eixo do motor elétrico, quando 

precisava de mais corrente eu mexia nos equipamentos para a hélice girar 

com mais velocidade, assim a gente controlava a velocidade do navio [...] 

meu posto de combate era lá também [...] ninguém tinha um pingo de 

medo [...] a gente ficava torcendo para aparecerem os submarinos [...] não 

existia raiva deles, a gente tava ali para destruir quem aparecesse, não 

importava quem era, se botasse os canhões em cima da gente a gente ia 

derrubar [...] a gente ficava ouvindo o sonar [...] mostrava tudo nele, se 

tinha algo lá embaixo, velocidade, profundidade [...] de repente tocava 

“postos de combate”! [...] aí era uma alegria só [...] todo mundo vibrava 

[...] daí a gente soltava as bombas de profundidade [...] quando acertava 

alguma coisa, era aquele “barulhão”, era uma festa! Todo mundo jogava 

os chapéus “pro ar” [...] quando ia ver tinha acertado era uma baleia [...] 

as bichinhas sofriam o tempo todo [...] (Sr. Orlando de Moura Caldas, em 

26 de janeiro de 2013). 

 

1.1.1 – A guerra chega à capital de Sergipe e ao Brasil 

 

Neste subtópico, utilizamos na nossa pesquisa, além de fontes de informações 

escritas primárias, secundárias, fontes de informações orais oriundas de dois senhores que 

foram militares na época da guerra: Sr. Orlando de Moura Caldas, que serviu à Marinha do 

Brasil de 1943 a 1965 e o Sr. Nilton Ferreira Santos, que serviu o Exército Brasileiro de 

1943 a 1945.   

Após os torpedeamentos dos navios Baependi, Araraquara  (15/08/1942) e Aníbal 

Benévolo (16/08/1942), que ocorreram entre Sergipe e Bahia, a população aracajuana saiu 

às ruas e associou esses torpedeamentos à ação de espionagem estrangeira e aos 

integralistas da Quintacoluna, que agiam a serviço da Alemanha, Itália e Japão. Após os 

ataques, o Interventor Federal Augusto Maynard Gomes, com o intuito de manter sua 
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posição de “protetor” do Estado de Sergipe, deu uma declaração em Diário Oficial do 

Estado para tentar acalmar a população que estava assustada e ao mesmo tempo não 

entendia o que se passava: “Todas as forças da coletividade sergipana serão usadas contra 

qualquer arremetida do quintacolunismo sangrento e impatriótico” (FIGUEIREDO, 1989, 

p. 86). Como retaliação a esses ataques, que ceifaram a vida de 579 pessoas, entre 

tripulantes, militares e passageiros (MARTINS & CASTRO, 1985), o Governo Federal foi 

forçado a declarar o Estado de Guerra em todo o território nacional pelo Decreto número 

10.358 de 22 de agosto de 1942 (DUARTE, op. cit). 

 O olhar desconfiado dos aracajuanos pairava principalmente sobre os estrangeiros, 

destacando-se principalmente os italianos e alemães. Em sua monografia, o historiador 

sergipano Luís Antonio Pinto Cruz nos mostra a relação de cidadãos de origem estrangeira 

que foram presos em Sergipe acusados de pertencer a Quinta Coluna: 

 

[...] a polícia prendeu dezenove estrangeiros que residiam no Estado: 

Nícola Mandarino, Herbert Berby, Frederico Gentil, Vicente Mandarino, 

Gustavo Caratens, Erneste Reiellensmann, Guilherme Fresen, Otto 

Apenburg, Rodolfo von Doehn, Hans George Wahle, Paul Hagenbeck, 

Otto Carl Weid, Kurt Michel, Carlos Sttler, Vicente Fiscina, Gunther 

Schemekel, Frei Eusébio Walter, Oscar Benthmen e Carl Oscar 

Beckhaus. Todos foram postos em liberdade no dia 12 de outubro de 

1942, com exceção dos dois primeiros, Nícola Mandarino e Herber Berby 

(CRUZ, 1999 p. 45). 

  

 A caçada aos Quintacolunas se intensificou após os torpedeamentos em agosto de 

1942. Um estrangeiro, ou suspeito de quintacolunismo corria sérios riscos de agressões, 

tanto físicas, quanto morais, podendo até mesmo temer por suas vidas. As agressões 

partiam de grupos isolados ou conjuntos, feitas na maior parte das vezes por estudantes 

secundaristas do colégio Atheneu Sergipense. Diversos estragos também foram feitos em 

residências de estrangeiros (CRUZ, 1999, 2009, 2011; MELINS, 2001; CRUZ & ARAS, 

2012). 

A revolta era geral. De forma exaltada e raivosa, a massa perseguia integralistas e 

depredava seus estabelecimentos. Murillo Melins nos conta como alguns membros da 

população aracajuana se transformavam em grupos de pessoas com objetivos 

depredatórios. Essas turbas resolviam tomar medidas violentas contra cidadãos 
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estrangeiros que supostamente seriam integrantes da Quintacoluna. Tomamos como 

exemplo o caso do Sr. Nícola Mandarino, que residia à Praça Olímpio Campos, esquina 

com a Rua Santa Luzia, em Aracaju, e do seu irmão Vicente Mandarino: 

 

Segundo diziam, o velho italiano se comunicava com os alemães 

invasores, e abastecia seus submarinos de combustível. A massa humana 

invadiu a sua residência, destruindo piano e móveis, jogando cortinas, 

peças de roupas, utensílios domésticos, papéis, e até um caríssimo 

enxoval de noiva pelas janelas, enquanto isso, os curiosos que 

apreciavam o triste espetáculo recolhiam o que podia ser aproveitado. Os 

moradores e serviçais haviam saído de lá apavorados. Dalí, a turba se 

dirigiu à indústria do Sr. Nícola, situada à Avenida Coelho e Campos, 

onde destruiu móveis, maquinarias, além do produto industrializado 

(farinha de batata tipo exportação), que foi jogada no meio da rua, 

apanhado por populares, após provocarem um incêndio, que foi contido 

por moradores da redondeza. Os “Vândalos” se dirigiram para o 

comércio, e invadiram a “Sapataria Única”, de propriedade de Vicente 

Mandarino, irmão de Nícola, quebrando vitrines e jogando bolsas e 

calçados no meio da rua. Muitas lojas fecharam suas portas 

apressadamente. Pessoas humildes calçavam caros e luxuosos sapatos, 

que haviam sidos recolhidos durante o quebra-quebra, às vezes de modelo 

e cores diferentes (MELINS, 2001 p. 169). 

 

 Sobre este curioso episódio na casa do Sr. Nícola Mandarino, entrevistamos o Sr. 

Orlando de Moura Caldas, que participou da invasão à casa de Nícola na época. Ele nos 

contou como se lembra do fato: 

 

[...] Se Nícola era ou não da Quinta Coluna, a gente não sabe de verdade 

[...] o povo dizia que era [...] eu era estudante na época e o povo das 

escolas se “juntou” [...] a gente saiu quebrando tudo o quanto era placa 

alemã que tinha nas ruas [...] daí a gente foi até a casa de Nícola 

Mandarino [...] ele morava ali no Parque , numa casa boa, de esquina[...] 

o povo entrou na casa dele. Quebramos tudo o que era coisa que tinha na 

casa dele, pratos, panelas, móveis. A gente jogava tudo pela janela, virou 

uma festa! (risos) [...] em cima da casa, na cúpula era que ficavam os 



32 

 

aparelhos [...] jogaram tudo lá de cima no meio da rua [...] a gente deixou 

a casa dele oca! (risos) [...] (Sr. Orlando de Moura Caldas, em 26 de 

janeiro de 2013). 

 

O dia-a-dia da cidade havia mudado. As notícias da guerra passaram a ser 

corriqueiras no cotidiano dos habitantes de Aracaju e nos jornais em circulação também. 

Os estudantes se mobilizavam a partir de uma série de manifestações liderada pela UNE 

(União Nacional dos Estudantes) e pela população de todo o país que se mobilizou diante 

dos fatos. Em Sergipe, os estudantes, principalmente os secundaristas, exerciam um papel 

atuante nesse esforço de guerra. Murilo Melins viveu a época e nos demonstra sua 

participação enquanto estudante: 

 

[...] nós, alunos do Atheneu Sergipense e do Colégio Tobias Barreto, 

fomos convocados a participar do esforço de guerra. Nossa missão era 

catar em nossos quintais, nas ruas, construções abandonadas, depósitos de 

entulhos, ou em qualquer lugar onde houvesse objetos de metal em 

desuso, os quais depois de reciclados nas usinas transformavam-se em 

materiais bélicos, para ajudar aos aliados a combaterem as forças do eixo. 

Era comum ver diariamente, dezenas de rapazolas, pelas ruas da cidade, 

carregando em carrinhos de mão arrastando ou levando em conjunto, 

sacos cheios de ferros velhos de engomar, máquinas de costura 

imprestáveis, pedaços de bicicletas, fios de cobre, canos de chumbo e 

toda a espécie de metal que pudessem encontrar. Todo esse material era 

levado até a Ponte do Lima, na rua da frente. Dias após recolhidos por 

imensos guindastes de navios americanos, que por aqui passavam 

coletando o produto do nosso trabalho (MELINS, 2001 p. 171). 

 

 Enquanto isso Aracaju se preparava efetivamente para a guerra. Foram iniciadas as 

obras de construção do novo quartel do 28º Batalhão de Caçadores de Exército Brasileiro 

(28º BC), em local estratégico, situado no alto do bairro 18 do Forte, possuindo uma visão 

privilegiada e panorâmica da cidade. Foi também instituído o Serviço de Defesa Passiva 

Antiaérea (CRUZ, 1999, 2009, 2011; CRUZ & ARAS, 2012), guarnecidos por militares do 

5º Grupo de Artilharia de Dorso - 5º GADo (DUARTE, 1971 p. 219). Esse grupamento 

orientava as pessoas como proceder em ataques aéreos, e também realizava simulações 
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desses. No dia 24 de agosto de 1942, o Interventor Federal Coronel Maynard Gomes 

transforma o pelotão de cavalaria em esquadrão, elevando assim o efetivo, incumbindo-o 

do policiamento da Capital. O efetivo do Corpo de Bombeiros também foi acrescido, além 

de criada uma Comissão de Tabelamento de Gêneros de Primeira Necessidade 

(FIGUEIREDO, op. cit). 

 A cidade temia um ataque aéreo. O parque Teófilo Dantas, em Aracaju, parecia 

uma praça de guerra. Eram amontoados centenas de sacos de areia, formando barricadas. 

As lâmpadas dos postes tinham as laterais e parte superior pintadas de preto. As janelas e 

portas das residências eram cobertas com panos pretos, para que a claridade não saísse às 

ruas. Nas simulações de ataques aéreos, soldados ficavam em cima do prédio Pernambuco, 

no qual havia baterias antiaéreas, guarnecidas por militares do 5º. GADo. Nos exercícios 

simulados, os militares atiravam com as velhas metralhadoras carregadas com munição de 

festim nos supostos aviões atacantes. À noite, as sirenes anunciavam o blackout. Devido a 

pouca circulação de pessoas nas ruas, cresciam o número de arrombamentos e assaltos na 

cidade. Esse era o clima de Aracaju em tempos de guerra (MELINS, 2001). 

 
 

1.2 – Estudo de casos: Os sítios de naufrágios de Sergipe e o sítio Itapagé 
 
 
 
1.2.1 – Os sítios de naufrágios de Sergipe 
 

 

A costa de Sergipe foi cenário de lamentáveis acontecimentos da história trágico-

naval brasileira/internacional. Durante a Segunda Guerra Mundial, navios foram 

torpedeados ao longo do litoral sergipano e na divisa com o estado da Bahia. A brutalidade 

foi tamanha, que se fizermos uma comparação do número de mortos, poderemos constatar 

que morreram 1.051 pessoas decorrentes de ataques a navios mercantes brasileiros no 

período total da guerra (1939-1945). Entre todas as vítimas provenientes dos ataques aos 

navios mercantes brasileiros, 579 vidas foram ceifadas em águas costeiras sergipanas entre 

os anos de 1942 e 1943 (SILVA, 1971; MARTINS & CASTRO, 1985; CAMPBELL, 

1993; SANDER, 2007), representando 55,1% de todas as fatalidades brasileiras no mar. O 
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número de mortos nas águas sergipanas foi superior ainda ao de baixas da Força 

Expedicionária Brasileira na Itália, com 467 mortos (SANTOS, 1977; CAMPBELL, 1993). 

As maiores tragédias brasileiras no período da Segunda Grande Guerra, 

infelizmente, aconteceram em águas sergipanas. Entre os dias 15 e 16 de agosto de 1942, 

período em que foram afundados os navios Baependi, Araraquara e Aníbal Benévolo pelo 

submarino alemão U-507, foram perdidas 549 vidas, representando 52,3% das fatalidades 

brasileiras. Em 1943, novamente, outros navios foram alvos da ação de U-boats nos mares 

de Sergipe, ocasionando mais 30 mortes. No dia 1º de março desse mesmo ano, na altura 

da foz do rio Real, foi torpedeado o navio de bandeira norte-americana Fitz-John Porter 

pelo submarino alemão U-518, havendo duas mortes (MARTINS & CASTRO, 1985; 

CRUZ & ARAS, 2012). O Bagé foi o último mercante a ser torpedeado em Sergipe. No 

dia 29 de julho de 1943, o navio mercante foi afundado pelo submarino alemão U-185, 

perecendo 28 pessoas nesse ataque (MARTINS & CASTRO, 1985; CAMPBELL, 1993; 

SANDER, 2007). 

Um melhor entendimento dos episódios dos naufrágios de 1942 e 1943 em Sergipe 

– que forçaram o Brasil a declarar guerra contra as nações do Eixo – foi o que nos 

objetivou a estudar essa temática da guerra, iniciando por uma monografia apresentada 

junto ao Núcleo de Arqueologia da Universidade Federal de Sergipe e que se desdobrou 

nesta dissertação. No próximo tópico de nosso trabalho, faremos os levantamentos dos 

sítios arqueológicos históricos de naufrágios que se formaram a partir dos ataques 

ocorridos em agosto de 1942, como também a cultura material que chegou a terra, advinda 

dessas agressões, centenas de vítimas - estas para a Arqueologia são chamadas de biofatos. 

Iremos explanar também considerações a respeito dos cemitérios dos náufragos em 

Aracaju, destino final de várias dessas vítimas dos ataques. 

A maritimidade é uma característica marcante no contexto social da época dos 

naufrágios e era bastante presente nas vidas das pessoas. Havia uma ligação muito forte 

com os navios em geral, já que eram através deles que se conectavam as cidades ao mundo, 

diante da inexistência de estradas de rodagem na época (CABRAL, 1955). Esse fato fazia 

com que muitas vezes, as pessoas que viajavam nesses navios carregassem todos os seus 

pertences, tornando o navio seus lares enquanto viajavam. O estudo dessas relações 

intrínsecas sociais aliadas ao conhecimento sobre o passado é o que nos fascina e 

legitimam as pesquisas arqueológicas em futuros projetos.  
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Passados mais de 70 anos desses episódios, ainda existem algumas questões que 

geram muitas dúvidas até a presente data. Teriam sido mesmo os alemães responsáveis 

pelos afundamentos dos mercantes, ou teriam sido os norte-americanos com a finalidade de 

forçar o Brasil a entrar no conflito? Através de futuras pesquisas in situ nos locais dos 

naufrágios poderemos, quem sabe, obter informações contraditórias das que possuímos 

hoje a respeito das circunstâncias e da autoria sobre os causadores dos naufrágios. Análises 

nas macroestruturas dos sítios de naufrágios (cascos dos navios) em futuros projetos de 

pesquisa poderão apresentar resultados que podem atribuir a autoria dos ataques a outra 

força submarina, que não seja a alemã.   

Dos cinco navios levantados em fontes documentais, que naufragaram na região do 

estado de Sergipe, e fronteira com o estado da Bahia, frutos de ataques de submarinos 

alemães, quatro deles possuem coordenadas geográficas dos possíveis locais dos ataques. 

As coordenadas geográficas levantadas foram postadas na Carta Náutica 1000, chamada 

“De Maceió ao Rio Itarari”. Para a sua visualização, foi utilizado o programa de navegação 

marítima Chart Navigator Viewer  5.08, da empresa MapTech. Essa ferramenta nos 

proporcionou informações referentes aos possíveis pontos de localização dos sítios de 

naufrágios, fornecendo informações sobre profundidades, perigos à navegação (bancos, 

pedras submersas, cascos soçobrados ou qualquer outro obstáculo à navegação), natureza 

do fundo, fundeadouros e áreas de fundeio, auxílios à navegação (faróis, faroletes, boias, 

balizas, luzes de alinhamento, radiofaróis, etc.), altitudes e pontos notáveis aos navegantes, 

linha de costa e contorno das ilhas, elementos de marés, correntes e magnetismo e outras 

indicações necessárias à segurança em futuros trabalhos de campo. 

Devido à imensa extensão da superfície, e o fato do estudo desses naufrágios serem 

inéditos, é de vital importância para a concretização de um futuro projeto de levantamento 

dos locais propriamente ditos dos sítios de naufrágios a utilização de equipamentos 

modernos de prospecções geofísicas, indispensáveis na obtenção de êxito nessa etapa. 

Métodos de prospecções geofísicos são utilizados na varredura do leito marinho, com alto 

grau de precisão. Como forma de otimizar o tempo das pesquisas nas etapas de localização 

das áreas de sítios de naufrágios, é recomendável  serem empregados dois métodos de 

prospecção geofísicos de forma integrada, combinando, por exemplo, equipamentos como 

o Sonar de Varredura Lateral e o Magnetômetro de Prótons. Nos sítios com limite de 30 

metros de profundidade podem ser realizados trabalhos subaquáticos seguros. Após essa 
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profundidade é recomendado o uso de Veículos Operados por Controle Remoto (ROV’s) e 

de Veículos Subaquáticos Autônomos (RAMBELLI, 2002; GREEN, 2004; NAS, 2009). 

 

 
1.2.1.1 – Baependi 
 

 

Imagem 3 – Navio do Lloyd Brasileiro Baependi.                                                                              

Fonte: http://www.brasilmergulho.com.br/port/naufragios/navios/se/baependy.shtml 

. 
 

O Baependi era um navio da classe paquete, ex- alemão Tijuca (Imagem 3). Foi 

confiscado pelo governo brasileiro durante a Primeira Guerra Mundial. Sobre alguns 

aspectos náuticos dele frisamos que ele se tratava de um “[...] navio de casco de aço, com 

119 metros de comprimento, 14,10 metros de boca, e 9,26 metros de pontal. Deslocava 

4.081 toneladas brutas e 3.066 líquidas. [...] Tinha duas cobertas e 2.250 H. P.” (WYNNE, 

1973 p. 93). 

 No dia do seu naufrágio, partira do Rio de Janeiro, e fazendo escala em Salvador se 

dirigia para Recife. Navegava de 11 a 20 milhas da barra do rio Real, no litoral sergipano, 

com uma velocidade de nove nós (16,6 km/h). Estavam a bordo o 7º Grupo de Artilharia 

de Dorso (7º GADo), num local em que a profundidade era de 40 metros. No momento dos 

impactos dos dois torpedos que o atingiram estava sendo comemorado o aniversário do 

Imediato a bordo. O primeiro dos dois impactos veio por volta das 19h12min do dia 15 de 

agosto de 1942. O segundo veio cerca de trinta segundos após. O perpetuador deste ataque 

http://www.brasilmergulho.com.br/port/naufragios/navios/se/baependy.shtml
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foi submarino alemão U-507. O vapor afundou em dois minutos, junto com suas baleeiras 

e a maioria dos que estavam a bordo. Segundo depoimento de testemunhas, o comandante 

do navio, Capitão de Longo Curso João Soares da Silva morreu no passadiço enquanto 

acionava o apito do navio. Pereceram 55 tripulantes e 215 passageiros, do total de 306 

pessoas que estavam a bordo. A tragédia do Baependi foi a maior de todas entre os navios 

brasileiros mercantes durante o período da Segunda Guerra Mundial (SILVA, 1972; 

MARTINS; CASTRO, 1985; SANDER, 2007). 

 “Uma baleeira com 28 sobreviventes atingiu a costa, no dia 16 às 5h:30min no local 

intitulado Moita Verde, ao sul do farol do rio Real. [...] Oito náufragos foram dar à costa 

no dia 17, quase mortos, agarrados a destroços do navio ” (SILVA, 1972 p. 356).  

  No momento do ataque, no dia 15 de agosto de 1942, o Capitão de Corveta Harro 

Schacht, comandante do U-507, avistou um mercante de cerca de cinco mil toneladas, 

iluminado, seguindo rumo de 35º, veio então à superfície, posicionando-se para o ataque na 

posição de Lat 11º 51’ S e Long 37º 02’ W (MARTINS; CASTRO, 1985).   

  

O pânico estabelecido a bordo entre os soldados e os viajantes da terceira 

classe perturbou o trabalho de salvamento de parte dos tripulantes do 

navio. A guarnição era de 73 homens e conduzia 233 passageiros; 

salvaram-se 18 tripulantes e 18 passageiros. [...] Somente uma baleeira 

com 28 sobreviventes atingiu a costa no dia seguinte, no local conhecido 

como Moita Verde, ao sul do rio Real. Oito náufragos, quase mortos, 

agarrados a destroços de madeira chegaram a terra no dia 17 (MARTINS 

& CASTRO, 1985 p. 347). 

Como forma didática, utilizamos as coordenadas geográficas Lat 11º 51’ S e Long 

37º 02’, da possível localização em que o navio se encontrava quando foi atacado em 

15/08/1942 plotada em carta náutica eletrônica (Imagem 4), a fim de visualizarmos acerca 

da possibilidade de serem realizadas pesquisas sistemáticas in situ nos restos do navio.  
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Imagem 4 – Representação de possível local de torpedeamento do navio Baependi. Fonte: O autor. 

 

De acordo com as coordenadas geográficas plotadas na carta náutica eletrônica, a 

profundidade no possível local do naufrágio é de mais de 2.000 metros, impossibilitando 

qualquer pesquisa arqueológica in situ. É de nosso conhecimento que a hidrodinâmica 

local e as correntes marinhas podem fazer com que vestígios materiais percorram muitos 

quilômetros pelo leito marinho (MUCKELROY, 1978 et al), mesmo assim, possivelmente 

as planícies abissais submarinas impediriam que vestígios materiais se deslocassem para 

menores profundidades, mergulháveis por seres humanos.   

Como alternativa – inviável neste momento devido à nossa realidade financeira –  

após as etapas de busca e levantamento deste sítio através do auxílio de métodos de 

prospecções geofísicos para a varredura do fundo marinho, poderiam ser usados nas 

pesquisas veículos controlados remotamente (ROV) e veículos subaquáticos autônomos. 

Esses recursos não podem substituir a presença de arqueólogos nas pesquisas, mas podem 

desempenhar várias atividades que mergulhadores executariam como realizar inspeções 

visuais e registros fotográficos com a vantagem de não se limitar a certas profundidades e 

tempo submetidos a pressões (RAMBELLI, 2002; GREEN, 2006; NAS, 2009). 
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1.2.1.2 – Araraquara 

 

 

Imagem 5 – Navio do Lloyd Brasileiro Araraquara .                                                                            

Fonte: http://www.brasilmergulho.com.br/port/naufragios/navios/se/araraquara.shtml. 

 

O Araraquara respondia por um navio da classe paquete, com 4.872 toneladas de 

deslocamento (Imagem 5). Em sua última viagem, zarpara de Salvador com destino a 

Maceió, no dia 15 de agosto de 1942, às 11h00min. Conforme relatos tudo corria na 

viagem dentro da normalidade até as 21h03min do mesmo dia. O mesmo submarino 

alemão que atingira o Baependi, o U-507, cerca de duas horas depois, o atingiu com dois 

torpedos, fazendo-o afundar em não mais do que cinco minutos. De acordo com 

levantamentos, o navio se encontrava na posição Lat 11º 53’ S e Long 37º 22’ W 

(MARTINS & CASTRO, 1985). Devido ao curto tempo, não foi possível aos tripulantes e 

passageiros utilizarem os equipamentos de salvamento. Ainda se somando ao fato, a 

maioria da tripulação e dos passageiros, no horário do ocorrido, estavam recolhidos aos 

camarotes. Deste ataque pereceram o comandante do navio, Capitão de Longo Curso 

Augusto Teixeira dos Santos, o Imediato, seis oficiais, 58 tripulantes e 65 passageiros. 

Apenas 11 pessoas que estavam a bordo sobreviveram (MARTINS & CASTRO, 1985; 

CAMPBELL, 1993; SANDER, 2007). 

Da mesma forma como no caso anterior usamos as coordenadas geográficas 

levantadas nas nossas pesquisas a respeito da possível localização do navio no momento 

http://www.brasilmergulho.com.br/port/naufragios/navios/se/araraquara.shtml
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dos ataques plotadas em carta náutica eletrônica objetivando expondo uma possível 

localização do sítio de naufrágio na atualidade (Imagem 6).  

 

 

Imagem 6 – Representação do possível local de torpedeamento do navio Araraquara. Fonte: o autor. 

 

 

De acordo com a representação acima, considerando obviamente as correntes 

marítimas, possivelmente trabalhos sistemáticos in situ no futuro poderão realizados. 

Devido à profundidade apresentada, além dos métodos de prospecções geofísicos, 

mergulhadores podem ser usados também nos levantamentos das áreas dos sítios, 

diminuindo assim consideravelmente o orçamento de uma futura pesquisa na localidade. O 

emprego de mergulhadores nos levantamentos das áreas de sítios arqueológicos submersos 

pode ser feito através de várias técnicas, como inspeções visuais subaquáticas, 

levantamentos em círculos concêntricos, em retângulos, triângulos, pêndulos, como 

também com a ajuda de um propulsor, ou planador puxado por barco (RAMBELLI, 2002).  
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1.2.1.3 – Aníbal Benévolo 

 

 

Imagem 7 – Navio do Lloyd Brasileiro Aníbal Benévolo.                                                                        

Fonte: http://www.brasilmergulho.com.br/port/naufragios/navios/se/anibal_benevolo.shtml  

 

 O Aníbal Benévolo (Imagem 7) zarpou de Salvador uma hora após o Araraquara. 

Seu destino era Aracaju. No momento do ataque, o mercante navegava com as luzes dos 

salões e camarotes apagadas, mantendo apenas os faróis de navegação acesos. O navio 

navegava muito próximo da costa aracajuana, por volta de sete milhas (aproximadamente 

13 km). O ataque se perpetuou no meio da madrugada, por volta das 4 horas da manhã do 

dia 16 de agosto de 1942. Por ser madrugada, quase todos a bordo estavam dormindo, 

restando apenas acordados o pessoal que estava de plantão. Somente 4 dos 71 tripulantes 

sobreviveram, e todos os 83 passageiros pereceram. Entre os sobreviventes, se encontrava 

o Comandante Henrique Jaques Mascarenhas da Silveira, que para não demonstrar 

covardia, logo após se recuperar dos ferimentos voltou a comandar outro navio mercante 

que fazia rota na zona de guerra. Os tripulantes que se salvaram chegaram até a costa na 

Praia da Estância, próximo ao rio Real, agarrados em destroços do naufrágio (MARTINS; 

CASTRO, 1985; SANDER, 2007).  

 Sobre o Aníbal Benévolo, informações citam que o navio possuía uma grande 

identificação com a população de Sergipe. Luís Antônio Pinto Cruz, em sua monografia 

demonstra essa “sergipanidade” da embarcação: “Simbolicamente, ele era um navio 

sergipano. Aqui era o seu fim de viagem e as pessoas acostumavam a vê-lo adentrar a boca 

http://www.brasilmergulho.com.br/port/naufragios/navios/se/anibal_benevolo.shtml
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da Barra e aportar na ponte do Lima. O Aníbal afundou com vários sergipanos que vinham 

de Salvador. Poucos sobreviveram” (CRUZ, 1999 p. 35). 

 Segundo o site Brasil Mergulho (www.brasilmergulho.com.br), existe uma possível 

coordenada geográfica de sua localização 11⁰ 42’ S / 37⁰ 23’ W, posição esta que pode ser 

usada como ponto inicial em um futuro projeto, na etapa de localização desse sítio de 

naufrágio. Seguindo a mesma didática, usamos coordenadas obtidas sobre a possível 

posição do Aníbal Benévolo no momento do seu naufrágio, plotadas em carta náutica 

eletrônica como forma de representar a possível localização dos restos deste navio nos dias 

atuais (Imagem 8). 

 

 

Imagem 8 – Representação de possível local do sítio Aníbal Benévolo. Fonte: o autor. 

 

 De acordo com a representação, a profundidade apresentada no possível local do 

sítio de naufrágio do Aníbal Benévolo, a metodologia de futuros trabalhos de campo pode 

ser análoga com a metodologia que possivelmente deva ser usada em prospecções 

sistemáticas futuras no sítio de naufrágio do Araraquara. 

 

 

 

http://www.brasilmergulho.com.br/
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 1.2.1.4 – Fitz-John Porter 
 

 

Imagem 9 – Navio norte-americano Fitz-John Porter.                                                                           

Fonte: http://www.uboat.net/allies/merchants/ships/2705.html 

 

 Entre os sítios de naufrágios da costa de Sergipe levantados em nossas pesquisas, o 

único formado por uma embarcação de bandeira estrangeira é o sítio formado pelos restos 

do Fitz-John Porter. Este mercante era um navio de bandeira norte-americana, da classe 

Liberty (Imagem 9). Sua construção terminou em outubro de 1942, e era de propriedade de 

uma firma norte-americana chamada McCornick SS Company, de São Francisco, 

Califórnia. O navio tinha um deslocamento de 7.176 toneladas e tinha como Comandante 

Herbert G. Gregg.1 

 Em sua última viagem, o Fitz-John Porter havia saído de Bombai - Índia, e se 

deslocava para o estado da Bahia, navegando no comboio BT6.  No momento do seu 

naufrágio ele era escoltado pelos vasos de guerra brasileiros Carioca , Caravela e Rio 

Branco. Era 1º de março de 1943, o dia em que foi atacado. Um primeiro torpedo foi 

lançado contra o navio por volta das 03h30, próximo à escotilha de número 14, passando 

alguns metros a estibordo sem o atingir. Posteriormente outro torpedo foi lançado, errando 

novamente, passando a 25 jardas de atingi-lo. Por cerca de três horas, parecia que 

                                                           
1 Informações extraídas do site http://www.uboat.net/allies/merchants/ships/2705.html. 

 
 

http://www.uboat.net/allies/merchants/ships/2705.html
http://www.uboat.net/allies/merchants/ships/2705.html
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milagrosamente o navio havia se salvado, quando às 06h52, um terceiro torpedo o atingiu 

na altura da escotilha número 5, acarretando uma explosão e causando buracos em ambos 

os lados do calado (linha d’água). Para completar, ainda foi atingido diversas vezes por 

disparos partindo de metralhadoras, na altura da escotilha número 5, terminando de destruí-

la. O perpetuador destes ataques foi o submarino alemão U-518, comandado por Friedrich 

Wilhelm-Wissmann. Os oito oficiais, trinta homens e dezessete guardas armados do navio 

o abandonaram em quatro botes salva-vidas que estavam em bom estado de conservação. 

O guarda armado, que estava de plantão na escotilha número 5, e, desatento, 

provavelmente foi explodido, nunca mais visto desde então. O navio naufragou durante a 

noite de 2 de março.2 

 Com relação às fontes escritas, sobre este naufrágio foi encontrada a seguinte 

informação: “A 1º de março de 1943, com escolta brasileira, na altura da foz do rio Real, 

foi torpedeado o Fitz-John Porter. Estava atrasado e sua vigilância deixava a desejar” 

(MARTINS & CASTRO, 1985 p. 357).  

 Como fonte de informação oral sobre este episódio trágico-naval, acontecido em 

águas territoriais de Sergipe em março de 1943, fizemos uma entrevista em novembro de 

2010, com um morador da cidade de Laranjeiras, SE, Sr. Nivaldo Ferreira Santos. O Sr. 

Nivaldo era soldado do Exército Brasileiro, reincorporado às suas fileiras em janeiro de 

1943.  No dia do naufrágio do Fitz-John Porter, o soldado Nivaldo estava lotado na 3ª 

Companhia do 28º Batalhão de Caçadores, sediado em Aracaju, porém estava destacado 

numa guarnição que se alojava na região chamada por ele “Funil”, próximo a Neópolis, 

SE.  

 Dois anos após a realização da entrevista – já em novembro de 2012 – problemas 

de visão, audição e o mal de Parkinson impossibilitaram uma nova entrevista. Destacamos 

alguns pontos de nossa única conversa - que se tratou de um monólogo por parte dele. No 

momento da entrevista o mesmo deu instruções sobre como queria dar a entrevista, 

enfatizando: “Meu filho, fique calado que eu vou dizer o que lembro”. Apesar da idade e 

dos problemas de saúde, ele tinha uma memória muito boa com relação aos 

acontecimentos daquele dia 1º de março de 1943. Segundo relatos do entrevistado: 

 

                                                           
2 As informações a respeito do Fitz-John-Porter foram extraídas do site 

http://www.uboat.net/allies/merchants/ships/2705.html. 
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 [...] Fazia pouco tempo que eu tinha voltado pro exército, eu tinha 

servido de 1939 até 1940, daí fui para Simão Dias trabalhar em um 

matadouro, quando a guerra começou. Fui chamado de novo pro exército.  

Engajei  de novo, em janeiro de 1943, e fui para o Funil, era o nome do 

local onde ficava o quartel, era perto de Neópolis, num dia eu “tava” de 

guarda lá no quartel de  palha, era um destacamento da 3ª. Companhia 

que ficava lá. Tinha pouco tempo que eu tinha voltado para o Exército, 

coisa de mês, ou pouco mais, eram umas 4 da manhã “apareceu” uma 

“ruma” de galego, chegaram em 3 “escalés”, tinham dois mortos e eram 

bem uns cinquenta, eles “tavam” com muita fome, fizeram gesto que 

foram atacados por submarino. Acordei o pessoal, eram sete que ficavam 

lá, o comandante era um sargento. Eu fui, dei bolacha, que era só o que 

tinha. De manhã eles comeram mais e só queriam dormir. Eles deviam 

ser ingleses, só que ninguém sabia falar com eles. Ficaram bem uns três 

dias lá. Daí apareceu um avião, pousou no rio e levou “eles” embora (Sr. 

Nivaldo Ferreira Santos em 09/11/2010). 

 

1.2.1.5 – Bagé 

 

Imagem 10 – Navio do Lloyd Brasileiro Bagé.                                                                                

Fonte: http://www.brasilmergulho.com.br/port/naufragios/navios/se/bage.shtml 

 O Bagé era um dos grandes navios mistos da armação do Lloyd Brasileiro (Imagem 

10). O navio fora construído na Alemanha, assim como vários outros que faziam parte da 

frota de mercantes brasileiros, com o nome de Sierra Nevada , e incorporado à frota 

brasileira no período da Primeira Guerra Mundial, sendo rebatizado como Bagé. Em seu 

http://www.brasilmergulho.com.br/port/naufragios/navios/se/bage.shtml
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último translado, o navio partira de Recife com destino a Salvador e transportava borracha, 

fibras, couro, castanha, algodão em sua carga. Recebera ordens de deixar o comboio, pois 

estava fumegando bastante, e seguir viagem de escoteiro - que no linguajar náutico 

significa com navegação bem próxima à terra firme.  No dia 31 de julho de 1943, por volta 

das 21h00min, o Bagé foi atacado por um único torpedo e uma granada incendiária que 

atingiu o passadiço. Após esse ato, o submarino emergiu e começou a tirar fotografias com 

luz artificial, assistindo a difícil cena de salvamento. As baleeiras não puderam ser arriadas 

devido à grande banda tomada pelo navio (MARTINS & CASTRO, 1985; et al) 

  O navio foi torpedeado quando se encontrava na altura do rio Real, distante cerca 

de 30 milhas da costa sergipana. O mesmo dispunha de uma tripulação de 102 homens e 

levava 32 passageiros. “O Comandante Arthur Monteiro Guimarães provavelmente morreu 

na cabine do radiotelegrafista quando emitia o sinal de SOS” (Correio de Aracaju, 

09/08/1943). Dos 134, entre tripulantes e passageiros que estavam a bordo, pereceram 28 

pessoas (SANDER, op. cit). 

 O perpetuador foi o submarino alemão U-185, comandado pelo Capitão-Tenente 

August Maus. O torpedeamento se deu na posição de Lat 11º 29’ S e Long 36º 49’ W 

(MARTINS & CASTRO, 1985). 

 

[...] O navio afundou em quatro minutos. As talhas das baleeiras foram 

cortadas para as embarcações poderem ser arriadas rapidamente, 

resultando daí muitas avarias. Uma das embarcações chegou a emborcar, 

matando por asfixia dois homens. A maioria dos sobreviventes passou a 

noite sobre os destroços, gritando uns para os outros, a fim de evitar a 

dispersão. Quando amanheceu o dia, os que tinham ficado na água foram 

recolhidos pelos que se achavam nas baleeiras e balsas, remando então 

para a costa, distante 30 milhas. Perecerem 20 tripulantes, dentre eles o 

Oficial de Marinha da Reserva Artur Monteiro Guimarães, que 

comandava o Bagé e mais 8 passageiros (MARTINS & CASTRO, 1985, 

p. 355). 
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Imagem 11 – Representação de possível local de torpedeamento do navio Bagé. Fonte: o autor. 

 

 De acordo com a profundidade obtida no possível local do afundamento do 

Bagé, mais de 2.000 metros (Imagem 11), a metodologia a ser empregada num futuro 

projeto de pesquisa nesse sítio deve ser análoga com a anteriormente apresentada no sítio 

Baependi. 

 

1.2.1.6 – Cultura material proveniente dos sítios arqueológicos de naufrágios 

 

 

Apesar dos sítios arqueológicos históricos de naufrágios formados pelos restos dos 

navios torpedeados em 1942 e 1943 na costa de Sergipe, até a presente data não terem sido 

localizados, diversos vestígios materiais provenientes desses sítios chegaram a terra, na 

época. Como principal exemplo de cultura material proveniente desses naufrágios temos os 
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registros pictóricos de alguns dos restos humanos das vítimas dos ataques e dos possíveis 

estojos dos torpedos que atingiram algumas das embarcações de 1942 (Imagem 12), além 

dos cemitérios dos náufragos. 

 

Imagem 12 – Possíveis estojos das cápsulas dos torpedos que atingiram os Mercantes na costa de Sergipe. 

Fonte: Arquivo Público de Sergipe. 

 

Não foram encontrados registros oficiais que digam com exatidão a quantidade de 

corpos que chegaram às praias, mas certamente foram centenas. Para ajudar o nosso 

esclarecimento a respeito desse questionamento, fizemos levantamentos de fontes de 

informações escritas primárias e secundárias, como também uma fonte de informação oral. 

Como fonte de informação oral, fizemos uma entrevista com um senhor, que residia 

em Aracaju na época dos naufrágios em 1942. No dia 26 de janeiro de 2013, fomos 

recebidos generosamente na residência do senhor Orlando de Moura Caldas, natural de 

Aracaju, Sergipe. “Seo” Orlando foi incorporado na Marinha do Brasil em setembro de 

1943, fazendo carreira e alcançando o oficialato, indo para a reforma em 1965. Durante o 

período da guerra, o Sr. Orlando serviu como marinheiro no destroyer Benevente (BE-6), 

integrante da 4ª Esquadra. O caça-ferro, apelido que os marujos davam aos destroyers, 

tinha a missão de escoltar navios mercantes e destruir submarinos alemães no sistema de 

comboio BT6, que fazia a travessia Recife-Trinidad.  

Através das informações obtidas pelos relatos de “Seo” Orlando, dentre vários 

esclarecimentos a respeito do contexto da época, foi possível fazer uma analogia entre 

dados históricos levantados por fontes escritas e essa fonte oral, a respeito do derradeiro 

destino de alguns dos restos mortais das vítimas dos ataques na costa de Sergipe.  
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1.2.1.6.1 – Os biofatos na costa de Sergipe 

 

Os naufrágios ocorridos na costa sergipana foram extremamente tocantes no 

Estado. Centenas de corpos chegaram as praias, junto com poucos sobreviventes. Os 

principais remanescentes desses naufrágios localizados até os dias atuais foram os restos 

mortais humanos que chegaram às praias sergipanas em 1942. Restos mortais humanos são 

tratados na Arqueologia como biofatos.  

Por meio de registros pictóricos de restos mortais é possível ser feito um 

levantamento superficial das classes sociais que pertenciam as pessoas. A contextualização 

da estratificação social por meio de biofatos na Arqueologia é feita através da análise de 

suas indumentárias, arcadas dentárias, próteses, objetos pessoais que expressam divisões 

sociais divergentes e muito específicas entre as pessoas, no nosso caso, passageiros 

(classes de acomodação) e tripulação (oficiais, subalternos e marinheiros). Podemos 

também contextualizar o momento de terror que a chegada destes cadáveres acarretou nas 

cidades de Aracaju, Estância, dentre outros vilarejos, visto o estado de putrefação que estes 

corpos se encontravam, mutilados tanto pelas explosões nos navios quanto pela ação da 

fauna marinha sobre eles. Abaixo serão mostrados exemplos de alguns biofatos advindos 

dos naufrágios de agosto de 1942 (Imagem 13 e 14) 

 

.  

Imagem 13 – Restos mortais de um corpo uma de mulher vitimada nos naufrágios ocorridos em agosto de 

1942. Há indícios de dilaceração possivelmente provocada pela ação de predadores marinhos. 

Fonte: Arquivo Público de Sergipe. 
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Imagem 14 – Algumas vítimas dos naufrágios de agosto de 1942. Fonte: Arquivo Púbico de Sergipe. 

 

1.2.1.6.2 – Os Cemitérios dos Náufragos 

 

O fato de Aracaju possuir cemitérios de náufragos da Segunda Guerra Mundial 

indica a proximidade que estas tragédias aconteceram do continente.  Fontes afirmam que 

as luzes projetadas pelo farol de Atalaia podiam ser vista dos cenários das tragédias 

(FUNDAÇÂO ESTADUAL DA CULTURA, 1986). O Cemitério dos Náufragos pode ser 

considerado para a Arqueologia um exemplo de estrutura que foi advindo desses 

naufrágios, associado aos biofatos que também foram frutos deles.   

Um fato levantado nas pesquisas sugere que a maior parte das vítimas de ataques 

dos submarinos alemães em Sergipe não estão sepultadas em nenhum dos dois cemitérios - 

que poderiam ser consideradas como dos náufragos. Existe um cemitério de náufragos 

oficial tombado inclusive como “Monumento Histórico”, e outro, que supostamente seria o 

original, que necessita de cuidados na sua conservação. 



51 

 

 A praia de Atalaia Velha foi escolhida como o primeiro local de cemitério para os 

náufragos vitimados pelo nazismo (FIGUEIREDO, 1989). Ariosvaldo Figueiredo nos 

relata como este fato aconteceu:  

 

[...] Dias depois, precisamente a 9/9/1942, a Chefatura de Polícia [...] fez 

assinalar todas as sepulturas das pessoas que pereceram nos 

torpedeamentos dos navios brasileiros e que foram sepultados no 

município da capital. Em cada uma das sepulturas foi fincada uma cruz 

de madeira, numerada e com a seguinte inscrição: vítima do nazismo 

(FIGUEIREDO, 1989 p. 88). 

 

 Estivemos em janeiro de 2013 no cemitério onde possivelmente teriam sido 

enterradas as vítimas dos ataques (Imagem 15). Fizemos uma análise visual superficial dos 

jazigos que ali se encontram. Na presente data não há mais nenhuma sepultura com a 

presença de cruz numerada e inscrita como Ariosvaldo Figueiredo descreveu em sua obra. 

Pelo que observamos, o espaço ainda está em uso, sendo ainda reutilizado pela atual 

sociedade em sepultamentos recentes.  

 

 

Imagem 15 – entrada do cemitério dos Náufragos da Atalaia Velha. Foto: o autor. 

 

 

Apesar do estado deplorável de conservação que se encontra o local (Imagem 19), 

havendo a existência de material ósseo humano exposto fora das sepulturas, há também 
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sepultamentos muito recentes evidenciados (Imagem 17). Foi encontrado um sepultamento 

feito em outubro de 2012 (Imagem 18), evidenciando a continuação da utilização desse 

espaço, principalmente pelas famílias que moram na região. Das sepulturas que pudemos 

observar, havia uma única com inscrição referente a 1944, data posterior aos ataques 

(Imagem 16). Mesmo sendo posterior, esse sepultamento demonstra que provavelmente 

este espaço seria realmente um dos cemitérios dos náufragos, visto que na década de 40 o 

espaço já era utilizado. 

 

 

Imagens 16 e 17 – Uso espaço-temporal do cemitério dos Náufragos da Atalaia Velha. Foto: o autor. 

 

 

 

Imagens 18 e 19 – Sepultamento recente (esquerda) e vista parcial do cemitério dos Náufragos (direita). Foto: 
o autor. 

 

Em 1971, houve uma solicitação da então diretora do Departamento de Cultura e 

Patrimônio Histórico, professora Núbia Marques, para que fosse feito o tombamento do 

cemitério. A mesma salientou que os corpos dos náufragos já não mais se encontravam lá, 

e que foram transladados para um monumento no Mosqueiro durante o Governo do Dr. 
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Leandro Maciel (1955-1959), não sendo encontrada nenhuma documentação que 

notificasse tal translado (FUNDAÇÃO ESTADUAL DA CULTURA, 1986). 

 Em 1972, o monumento foi restaurado pelo SUDOPE, com recursos do Ministério 

da Marinha e do Governo do Estado, e elevado a Monumento Histórico (Imagem 20), 

através do Decreto 2.571 de 20 de maio de 1973 (FUNDAÇÃO ESTADUAL DA 

CULTURA, 1986). 

Dos locais que possivelmente abrigam ou abrigaram os restos mortais das vítimas 

recorrentes dos ataques, o que melhor se encontra preservado é o Monumento do Cemitério 

dos Náufragos. O local é murado, não apresentando sinais de violação nas sepulturas nem 

acúmulo de entulhos e lixo na sua área. Falta na localidade do Mosqueiro uma maior 

divulgação a respeito da existência deste Monumento. O Monumento se encontra em uma 

pequena rua lateral sem saída, não existindo sequer uma placa na localidade que se refira a 

este. Não há um sentimento de identidade deste patrimônio na comunidade, principalmente 

na população jovem. A maioria não sabe nem de sua existência. Falta uma ação de política 

pública por parte de governantes na comunidade acerca da importância de se preservar a 

memória destes episódios, principalmente na população jovem da comunidade. 

 

  

Imagem 20 – Monumento Histórico em homenagem aos náufragos. Foto: o autor 
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 Em nossas pesquisas, levantamos um terceiro destino que foi dado às vítimas dos 

ataques de 15 e 16 de agosto de 1942. Há um terceiro cemitério na cidade de Aracaju que 

serviu como destino final para os restos mortais das pessoas que faleceram nos ataques 

deferidos pelo U-507. Segundo informações orais relatadas pelo Sr. Orlando de Moura 

Caldas, grande parte dos restos mortais das vítimas dos ataques foi enterrada no cemitério 

dos Cambuís, tradicional cemitério da cidade de Aracaju, cujo nome oficial é Cemitério 

Cruz Vermelha (Imagens 21, 22, 23,24 e 25). 

 

Imagem 21 – Fachada atual do cemitério Cruz Vermelha, antigamente conhecido por Cambuís. Foto: o autor. 

 

 Na época dos naufrágios, o Sr. Orlando tinha 17 anos e residia em Aracaju. Ele nos 

contou como viu os corpos chegarem:  

[...] os cadáveres aportaram em Estância [...] A prefeitura de lá foi quem 

recolheu , houve 2 ou 3 cemitérios aqui [...] Um na estrada dos náufragos. 

Os mais “durinhos” botavam no caminhão e traziam para Aracaju. Os que 

davam pra identificar levavam para o necrotério [...]Eles vinham muito 

mutilados, os siris comiam eles todos [...] 90 por cento dos cadáveres 

foram enterrados no cemitério dos Cambuís, chamavam assim porque era 

cheio de pé de cambuí nele. O cemitério dos Cambuís hoje é esse aí que 

chamam de Cruz Vermelha [...] chegavam os caminhões da prefeitura [...] 

vários, e carregados de cadáveres, faziam aquelas valas, que não tinha 

tempo de fazer covas [...] Quando chegavam os caminhões no cemitério 

com os mortos, o pessoal, eu mesmo, ficava sentado nos muros do 

cemitério, que era alto, assistindo os enterros [...] Os mortos foram 

enterrados em valas em volta do muro. Por todo ele. Eles enterravam um 
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atrás do outro. A vala deve ter mais ou menos a largura de um metro de 

lado [...] (Sr. Orlando de Moura Caldas em 26 de janeiro de 2013). 

 Perguntamos ao Sr. Orlando por que estava lá no momento dos enterros, e se ele 

poderia nos acompanhar ao cemitério para apontar onde estavam as valas que jazem os 

restos mortais das vítimas dos ataques. Ele respondeu: 

[...] a gente ia lá pegar mamão e melancia. Cada um imenso e docinho, 

pense! [...] tudo adubado com os mortos lá do cemitério [...] tinha um 

homem que trabalhava lá, Seo Antonio, a gente pedia para pegar e ele 

dizia não, vá embora meninos! [...] quando ele virava as costas, a gente 

entrava [...] eu era mais afoito e ficava em cima do muro, os colega “ia” 

lá dentro e me dava mamão e as melancias [...] era de lá de cima que eu 

via os caminhões chegando com os mortos e o pessoal fazendo as valas e 

enterrado eles [...] onde estão as valas é fácil [...] ao redor do muro 

todinho [...] “tão” todos lá que enterraram [...] na época era de chão lá, 

hoje por cima deles tem um monte de gavetas, é onde enterram os mortos 

de hoje lá [...] (Sr. Orlando de Moura Caldas, em 26 de janeiro de 2013). 

 

Imagens 22, 23,24 e 25 – Parte interna da fachada da esquerda (canto sup. esquerdo), parte interna da fachada 

da direita (canto sup. direito), fundos do cemitério (canto inf. esquerdo) e lateral esquerda (canto inf. direito). 

Fotos: o autor. 
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1.2.2 – Estudo de caso: o sítio Itapagé 
 

 

Imagem 26 – Navio Itapagé. Fonte: http://www.naufragiosdobrasil.com.br/naufitapage.htm 

 

Atualmente localizado na posição de Lat 10º04.651’ S e Long 35º54.593’ W 

(Datum WGS 84), com uma variação de 25 a 27 metros de profundidade, dependendo da 

maré, se encontram os restos do navio de bandeira brasileira Itapagé. Por ter sido afundado 

relativamente próximo à costa do estado de Alagoas, distando sete a oito milhas do litoral 

na altura do município de Lagoa Azeda, ao sul de Maceió. O Itapagé foi a única de todas 

as embarcações brasileiras torpedeadas na Segunda Guerra Mundial que puderam ter sido 

acessadas por mergulhadores até a presente data (MARTINS & CASTRO, 1985; 

CAMPBELL, 1993; SANDER, 2007). 

 O Itapagé (Imagem 26) foi um navio construído na França, por encomenda do 

Industrial Henrique Laje, para realizar o serviço de cabotagem. Possuía 4.965 toneladas 

brutas e 113 metros de comprimento, pertencendo a armação da Companhia Nacional de 

Navegação Costeira. No dia 26 de setembro de 1943, o Itapagé navegava isolado, fazendo 

a rota do Rio de Janeiro com destino a Recife, tendo efetuado escala em Salvador como era 

de praxe. Às 13h e 50min deste fatídico dia, o mercante foi atingido por torpedo desferido 

pelo U-161, comandado pelo Capitão Albrecht “Ajax” Achilles. Na época do incidente, o 

Itapagé era comandado pelo Capitão de Longo Curso Antonio da Barra, que se salvou. Dos 

70 passageiros pereceram 18, e dos 36 tripulantes, 4 morreram, contabilizando ao total 22 

mortes (MARTINS & CASTRO, 1985; CAMPBELL, 1993; SANDER, 2007). 

 Atualmente, o Itapagé é um grande ponto de atração turística para mergulhadores 

recreativos. Os restos do navio são povoados por rica fauna e flora marinha (imagem 

http://www.naufragiosdobrasil.com.br/naufitapage.htm
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abaixo), que desperta grande interesse por parte destes. A grande presença desses 

mergulhadores nos traz preocupações, haja vista que pesquisas sistemáticas de 

Arqueologia nunca foram realizadas nele. 

Sob o destino de grande parte dos remanescentes deste sítio de naufrágio, segundo 

Roberto Sander, boa parte dos artefatos retirados do interior do navio – basicamente peças 

de serviço de bordo (talheres, copos, canecas, xícaras e pratos) – foram doadas em 1996  

ao Departamento de Museu do serviço de Documentação da Marinha, no Rio de Janeiro 

(2007).  

Em novembro de 2012, uma viagem até o estado de Alagoas permitiu a realização 

de mergulhos no sítio de naufrágio formado pelos restos do Itapagé, com o objetivo apenas 

de se ter um contato inicial com este sítio arqueológico histórico de naufrágio.  Fizemos 

uma visita ao sítio da mesma forma que várias centenas de turistas o fazem anualmente, 

haja vista que o sítio do Itapagé é um dos principais naufrágios do cenário do turismo 

subaquático brasileiro e de Alagoas. 

Embarcamos no barco de uma operadora de mergulho local (Imagem 27), zarpando 

da Praia do Francês, município de Marechal Deodoro. Dependendo da embarcação, a 

navegação pode ser demorada e difícil, haja vista que o local do naufrágio é uma zona de 

encontro de ventos que fazem com que o mar fique muito batido e com ondas grandes. 

Cada saída de mergulho em média leva 15 pessoas no barco. Em alta temporada de 

turismo, vários barcos o visitam diariamente.  Há fortes sinais de impacto humano no sítio 

pela presença de restos de linha e equipamentos de pesca (Imagem 28), indicando que o 

sítio é alvo constante da ação de pescadores. 

 

Imagens 27 e 28 – Mergulhadores recreativos (esquerda) e restos de linha de pesca enroscada em uma 

estrutura (direita) mostram que o sítio do Itapagé  sofre constantemente com a ação humana.                   

Fotos: o autor. 
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Sobre o estado de preservação do sítio arqueológico histórico de naufrágio formado 

pelos restos do navio Itapagé, consideramos razoável. O sítio Itapagé é uma relíquia para 

os estudos de Arqueologia Subaquática das Guerras Mundiais no Brasil. Ao mergulharmos 

nele, podemos perceber claramente o significado do “efeito cápsula do tempo”, que nos 

leva diretamente ao momento “congelado” da tragédia que levou ao seu naufrágio (BASS, 

1969; MUCKELROY, 1978; RAMBELLI, 2002, 2006, 2007, 2008). Há muito material de 

estudo através dos vestígios materiais que ainda se encontram no sítio, e que podem ser 

utilizados para uma gama de vertentes de pesquisas a serem realizadas num futuro. 

Algumas estruturas encontram-se ainda relativamente bem preservadas, como 

exemplo um banheiro individual, onde constam uma banheira e um vaso sanitário (Imagem 

29), provavelmente utilizado por oficiais da tripulação, ou passageiros de classes 

superiores. Essa estrutura de um banheiro individual nos dá ideia do conforto que as 

classes mais favorecidas poderiam ter a bordo. Remanescentes como este, confirmam a 

grande estratificação social presente nesta embarcação. 

 

 

Imagem 29 – Estrutura de um banheiro individual no sítio de naufrágio Itapagé. Foto: o autor. 

 

Ao analisar visualmente o sítio, percebe-se que a parte mais destruída do sítio fica 

praticamente à meia nau dos restos da embarcação, na sala de máquinas (Imagem 31) e nas 

cavernas (Imagem 32). A partir do croqui existente sobre o sítio de naufrágio Itapagé, 

desenhado pelo mergulhador Maurício de Carvalho (Imagem 30), podemos ter uma noção 
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do que ocorreu no navio a partir do impacto do projétil do torpedo. Ao compararmos o 

croqui com os restos do navio in situ constatamos que provavelmente o local de impacto 

foi à meia nau da embarcação, na casa das máquinas. Provavelmente, seus danos foram as 

maiores causas pelo seu naufrágio. Esta área do sítio está muito fragmentada, sobrando 

praticamente intacta somente as grandes caldeiras que moviam os motores a vapor e 

tanques de diesel que alimentavam os motores elétricos. As culturas materiais presentes em 

cenários de destruição como este, nos remonta ao caos que o ataque inesperado causou e 

aos momentos de terror que as pessoas a bordo vivenciaram. 

 

 

Imagem 30 – Croqui dos restos do navio Itapagé. Autor: Maurício de Carvalho                                                          

Fonte: http://www.naufragiosdobrasil.com.br/naufitapage.htm. 

 

Imagem 31 – Restos materiais da sala de máquinas do Itapagé. Foto: o autor. 

http://www.naufragiosdobrasil.com.br/naufitapage.htm


60 

 

 

Imagem 32 – Cavernas danificadas dos restos do Itapagé. Foto: o autor. 

 

O sítio arqueológico histórico de naufrágio Itapagé particularmente nos fascina. 

Sua grandiosidade é tamanha que, somente para registrá-lo fotograficamente em sua 

totalidade seriam necessários vários dias e dezenas de mergulhos em sua área. Há muita 

cultura material nos restos de sua macroestrutura. Trabalhos de Arqueologia Subaquática 

nele podem contribuir consideravelmente para as vertentes da Arqueologia Náutica e das 

Guerras Mundiais no Brasil, como sítio pioneiro de estudos nessa temática no país, por 

meio de padronizações de técnicas, fomentando assim a partir deste sítio de naufrágio uma 

diretriz de como devem ser feitas pesquisas arqueológicas sistemáticas em embarcações de 

ferro. Ponto fundamental deste sítio é a possibilidade de ser feito um projeto, em curto, 

médio prazo, de musealização deste sítio, fomentando assim uma nova modalidade de 

sustentabilidade econômica na região. 

 

1.2.2.1 – O Itapagé como patrimônio: uma proposta de transformação de um sítio de 

naufrágio a um espaço musealizado in situ  

 

A preservação do sítio Itapagé é algo que nos preocupa. Como este sítio é alvo 

constante da ação humana, seja por intermédio de atividades pesqueiras corriqueira, ou 
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como ponto de atração turística de mergulhadores recreativos, é necessário ser feito um 

trabalho de conscientização sobre a preservação do patrimônio Itapagé, para que esta 

valorosa testemunha material do terror da guerra submarina no Brasil se mantenha 

preservada para as gerações futuras. 

 Nossa função como educador é levar, sobretudo para as pessoas da região, a noção 

do verdadeiro significado que o sítio arqueológico histórico de naufrágio formado pelos 

restos do navio Itapagé possui. Almejamos com isso, imputar um sentimento nelas para 

que não vejam o Itapagé apenas como um navio que afundou, mas sim como um 

patrimônio que tem a capacidade de construir e reproduzir uma identidade local. É de 

nosso conhecimento que o processo de formação identitário a partir da valorização de um 

patrimônio não se relaciona em escala nacional.  Na sua grande parte, esse processo se dá 

em níveis locais, implicando distintos coletivos sociais. Cabe a nós arqueólogos e às 

instituições científicas voltadas para a Arqueologia despertar nas comunidades a 

importância de manter seus vestígios materiais passados, e assim, lutar por sua preservação 

em ação conjunta (BRUNO, 1995; ROTMAN & CASTELLS, 2007). Concordamos com o 

posicionamento de Varine-Bohan (1974, p. 28) sobre o patrimônio: 

 

[...] fora de qualquer ideia política, intelectual, romântica ou prática, o 

patrimônio cultural não é em primeiro lugar mundial; não é o patrimônio 

cultural da humanidade, é o patrimônio cultural de cada um e de cada 

país e a responsabilidade é de cada um e de cada país. Esse patrimônio 

cultural não é superior e nem inferior: ele existe. Para definição de 

patrimônio, para sua proteção, para seus critérios de julgamento, para 

suas técnicas de conservação e para cooperação internacional, o 

patrimônio cultural é antes de mais nada o de cada um e não o da 

humanidade. (VARINE-BOHAN, op. cit. apud BRUNO, 1995, p. 302.)  

 

As discussões voltadas à preservação do patrimônio devem ser feitas por 

intermédio de educadores das áreas patrimoniais e ambientais. Esses educadores, nos quais 

incluímo-nos, buscam intervir num determinado contexto cultural de forma a modificar 

certos hábitos e visões, considerados como agressões, que causam esquecimentos ou 

desinteresse pela memória social. Sob uma nova ótica da preservação patrimonial, 

devemos substituir a perspectiva de apenas conscientizá-los da grandiosidade dos bens 
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com os quais convivem, não que não deva ser feito isso, mais prioritariamente devemos 

sensibilizá-los para que reflitam que um patrimônio está vinculado à participação dos seus 

grupos em suas práticas cotidianas, e que o bem patrimonializado tem valores culturais 

muito amplos nos sentidos não só locais, mas também nacionais e transnacionais 

(SILVEIRA & BEZERRA, 2007). 

Concordamos com Mônica Rotman e Alicia Norman Gonzáles de Castells quando 

afirmam que os reposicionamentos atuais colocam num plano de destaque o patrimônio 

entendido em sua condição de mercancia (2007), haja vista que, economicamente, no caso 

do sítio de naufrágio formado pelos restos do Itapagé, são duas as principais atividades que 

sustentabilizam financeiramente os que convivem diariamente com este sítio arqueológico 

histórico de naufrágio: o turismo e as atividades de pesca. 

O turismo e as políticas culturais dos organismos institucionais contribuem para o 

desenvolvimento dos processos identitários, uma vez que participam das mudanças 

ocorridas nas localidades. O turismo é o principal fator que contribui para a revitalização 

da identidade cultural, para a preservação dos bens culturais e das tradições, operando 

como uma atividade que pode gerar mecanismos de sustentabilidade próprios para uma 

região (ROTMAN & CASTELLS, 2007).   

No caso do Itapagé, o turismo na região vem em uma ascendência maior que outras 

atividades, a exemplo das atividades de pesca, muito comuns na área do sítio pelo fato de 

suas estruturas acumularem micro-organismos formadores da flora marinha, 

consequentemente atraindo um grande número de peixes para o entorno de suas estruturas.  

Além do turismo subaquático, outras atividades econômicas de caráter turístico podem ser 

desenvolvidas no sítio. O turismo subaquático no sítio, através de mergulhos com caráter 

recreativo já são agenciados por diversas operadoras de mergulho no Estado de Alagoas há 

algum tempo. Há algumas empresas que, além de oferecer serviços de mergulho em locais 

de naufrágios, oferecem opções também para pessoas que não mergulham, mas que se 

interessam por modalidades esportiva náuticas. 

Um exemplo dessa modalidade que pode ser aplicada na região do sítio, voltada 

para pessoas que não mergulham, é a pesca oceânica. Trata-se de uma atividade pesqueira 

muito menos agressiva às estruturas de sítios de naufrágios do que a pesca praticada com 

redes de arrasto. Diversos pescadores e donos de barcos, principalmente na alta estação de 

turismo na região costeira de Alagoas (dezembro a fevereiro), deixam suas atividades de 

pesca propriamente em si, migrando temporariamente para o turismo. Pescadores oferecem 
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seus serviços para levar turistas em seus barcos, oferecendo “aventuras” no mar, como a 

prática de pesca oceânica, pesca submarina, além de proporcionar também variados 

passeios pela belíssima costa do estado de Alagoas.  

A modalidade de turismo de pesca pode ser uma alternativa constante de 

sustentabilidade econômica para os pescadores que utilizam a área do sítio para prover 

seus sustentos aliados à sua preservação. Pode-se pensar em alguma ajuda do governo, a 

exemplo do que já é feito com os próprios pescadores, para que nos períodos de baixa 

temporada, quando o turismo for fraco, seja subsidiado algum tipo de benefício 

previdenciário voltado para os que migraram de atividade econômica, evitando assim que 

esses pescadores, mesmo que sazonalmente, pudessem sentir-se tentados a voltar a pescar 

utilizando técnicas agressivas nas regiões que possuem sítios arqueológicos de naufrágios. 

Nosso objetivo é conscientizar as pessoas das regiões próximas de locais que 

possuem sítios arqueológicos de naufrágios, a exemplo das comunidades próximas ao sítio 

Itapagé, para que vejam os seus restos, como um patrimônio deles realmente, e que este 

faça parte dos referenciais da história de seus habitantes. Márcia Bezerra de Almeida cita 

que esse referencial se dá em duas vias: “primeiro remetem-se ao passado e são, portanto, 

parte da história, da memória daquela comunidade; segundo; embora remontem ao 

passado, eles estão presentes no presente” (2003, p. 281) 

Pode parecer redundante o termo “presente no presente”. Em nosso entendimento 

se diz ao fato que o sítio em si, os restos do navio, ainda está vivo na memória das pessoas 

que sobreviveram, das que vivenciaram o período do seu afundamento, além dos familiares 

e descendentes das vítimas que faleceram neles. Os seus restos também se encontram 

“presentes no presente” para as pessoas que o utilizam economicamente, no caso de 

pescadores e das pessoas envolvidas com o turismo dos ambientes aquáticos.  

Como diretriz de aproximação das comunidades com os projetos de pesquisa que 

tratam sobre seus patrimônios, uma ferramenta que auxilia bastante os arqueólogos é a 

Arqueologia Pública, também chamada de Arqueologia para o público. Márcia Bezerra de 

Almeida reitera que é um compromisso profissional essa aproximação com o público no 

sentido de mostrar as pessoas que as pesquisas arqueológicas não são atividades de lazer, 

entretenimento, e sim instrumentos para a construção de suas memórias, história, 

identidade e cidadania (2003). 
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A Arqueologia Pública não se resume à divulgação de resultados de 

pesquisas, uma vez que este é um dos pressupostos de qualquer ciência. 

Afinal, a ciência produz conhecimento para a sociedade e não para si 

mesma. A Arqueologia Pública, tal como compreendemos, engloba um 

conjunto de ações e reflexões que objetiva saber a quem interessa o 

conhecimento produzido pela Arqueologia; de que forma nossas 

pesquisas afetam a sociedade; como estão sendo apresentadas ao público. 

[...] a Arqueologia Pública é inerente ao exercício da profissão [...] 

(BEZERRA DE ALMEIDA, 2003, p. 276). 

 

É necessária a preservação do sitio Itapagé enquanto há tempo hábil a fim de evitar 

que o sítio não sofra perdas irreparáveis causadas pelo impacto de ações humanas. 

Seguimos a mesma opinião de Carlos Magno Guimarães e Évelin Nascimento de que a 

transformação de um sítio em um espaço institucional poderia lhe dar uma visibilidade 

capaz de sensibilizar a população e as autoridades para a necessidade de preservá-lo 

(2006). No caso do sítio do Itapagé, a sua musealização seria o ponto de partida para a 

implementação de medidas mais eficazes para sua proteção, haja vista que aumentariam os 

dispositivos legais que o preservam.  

Um projeto desse porte, que transformaria o sítio de naufrágio formado pelos restos 

do Itapagé em um espaço institucional musealizado, seria algo único e pioneiro no Brasil, 

servindo de modelo para ser implantado em outros sítios arqueológicos submersos.  

Diversos fatores têm que ser analisados. Uma musealização in situ envolveria vários 

aspectos, não só os que se referem ao sítio em si em baixo d’água. 

 É de extrema importância para o sucesso desse projeto que haja também um espaço 

físico muzealizado. A existência apenas do espaço muzealizado in situ, num projeto desta 

magnitude, segregaria as pessoas que não mergulham. Há a necessidade de se possuir um 

local físico para que visitantes que não mergulhem possam vivenciar o sítio também. O 

espaço físico, além de ser um museu, se estabelece como uma base de mergulho, 

possuindo além da equipe de suporte às atividades submersas, equipes médicas, câmeras 

descompressivas, todo o aporte que por ventura possa ser preciso utilizar em caso de algum 

acidente de mergulho.  Esse espaço físico deve ser um lugar onde se façam os briefings dos 

mergulhos, onde se acertariam detalhes sobre a visitação in situ, mostrando ao visitante o 

percurso que será feito em baixo d’água, além de referenciar a historicidade deste e outros 

fatores que serão discutidos adiante (McCARTHY, 2011). 
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Outro fator trivial é a escolha do local para ser construído esse espaço físico. Em 

nossa mente, como opção para a construção do espaço físico musealizado do sítio do 

Itapagé, ou até mesmo um Museu Marítimo, mais abrangente dentro da temática, 

vislumbramos três cidades do estado de Alagoas: Maceió, Marechal Deodoro e Lagoa 

Azeda. Maceió é uma escolha óbvia por ser a capital do estado de Alagoas, centro 

financeiro, turístico e político do estado. Marechal Deodoro, na região conhecida como 

Praia do Francês, pode ser um bom local de escolha por ser bem próximo da capital, além 

de ser um dos principais destinos turísticos da região, contando com toda uma 

infraestrutura acostumada a receber turistas estrangeiros também. Há um porto natural 

formado por arrecifes que protegeriam as embarcações que fariam o translado até o sítio de 

naufrágio do Itapagé. Outro fator que favorece a construção desse espaço física na Praia do 

Francês, em Marechal Deodoro, se relaciona diretamente com as atividades de mergulho. 

A maioria das operadoras de mergulho de Alagoas está habituada a utilizar a localidade 

para as saídas de mergulho, simplificando assim as equipes de staff de mergulho.  

Não podemos deixar de mencionar obviamente Lagoa Azeda, município mais 

próximo do sítio de naufrágio (cerca de 6 Milhas Náuticas, aproximadamente 10 km). 

Como principal fator de escolha desse local para a implantação do espaço físico 

muzealizado, seria a formação e consolidação de uma identidade da população com o 

patrimônio cultural subaquático que os restos do Itapagé representam, oferecendo a 

população uma nova alternativa de sustentabilidade econômica, acarretando 

concomitantemente a este projeto o desenvolvimento da região. 

Transformar o sítio de naufrágio do Itapagé em um espaço muzealizado in situ é 

algo interessante a ser feito por diversos fatores: por ser um museu sem paredes, o estudo 

de caso subaquático proporcionaria aos visitantes vivenciar o cotidiano das escavações 

subaquáticas, observando de perto as estruturas in situ, vivenciando realmente o “efeito 

cápsula do tempo” presente nos sítios de naufrágios (RAMBELLI et al). Esse espaço in 

situ proporcionaria aos visitantes poder realmente sentir o contexto do sítio original, da 

maneira em que foi realmente deposicionado no passado, sem interferências propositais, ao 

contrário de espaços físicos muzealizados, que tentam recriar os contextos originais de 

sítios arqueológicos artificialmente (GUIMARÃES & NASCIMENTO, 2006; BRUNO, 

1995, 1999; McCARTHY, 2011). 

Uma muzealização in situ no país pode fornecer também mecanismos para uma 

maior divulgação das pesquisas subaquáticas no Brasil. Esse local proporcionaria para a 
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Arqueologia Subaquática e para a Arqueologia das Guerras Mundiais, um centro de 

especialização e treinamento para arqueólogos e pesquisadores que se interessam pela 

temática e vertente subaquática. 

Como fator negativo, a existência apenas do espaço muzealizado in situ 

impossibilitaria o acesso de alunos de escolas de ensinos infantil, fundamental e médio, 

público mais recorrente em museus do Brasil, além de grande parte do público em geral a 

este patrimônio. Dessa forma, pessoas que não são mergulhadores não teriam acesso ao 

espaço muzealizado em si. O público alvo se restringiria a pessoas que mergulham - fato 

que acarretaria uma segregação econômica entre o público alvo deste museu, gerando 

divergências políticas que provavelmente acarretariam o fim desse projeto. Apesar da 

atividade de mergulho ter se expandido muito no país, seus praticantes geralmente são 

pessoas oriundas de classes econômicas mais favorecidas. Um espaço muzealizado apenas 

in situ excluiria os menos favorecidos economicamente de ter acesso a esse patrimônio.  

Por isso, um espaço físico muzealizado em terra é algo que também tem que existir. 

Não há dúvida que sem esse espaço físico - um museu propriamente dito - não tem como 

haver essa muzealização in situ. Como centro de pesquisa produtora de conhecimento, uma 

instituição museológica deve abrigar laboratórios, reservas técnicas, biblioteca, equipes de 

pesquisadores e demais elementos de infraestrutura que permitam o seu perfeito 

funcionamento. Em termos de Brasil, os museus ligados às universidades parecem se 

adaptar com mais facilidade ao modelo citado. Esse modelo não é uma regra, um projeto 

de muzealização de outra maneira, pode até ser operacionalizado e sustentado de melhor 

forma - dependendo de como seja administrado (GUIMARÃES & NASCIMENTO, 2006). 

Para os que não mergulham, esse espaço físico deve se transformar em um museu 

virtual, capaz de levar os visitantes para baixo d’água, no sítio em si, por meio de recursos 

multimídias presentes no próprio museu. De preferência, recursos multimídias também 

devem ser disponibilizados em um sítio virtual na Internet. Esses recursos virtuais na rede 

mundial de computadores devem proporcionar levar os visitantes até em baixo d’água, no 

sítio propriamente, para que eles possam vivenciar como foram as primeiras intervenções 

no sítio, as escavações, como se encontram o andamento das pesquisas, permitindo o 

acesso aos seus aspectos históricos, as causas do naufrágio, objetivando assim que o 

visitante possa compreender o contexto do sítio. É interessante também que sejam 

disponibilizados canais de acesso pelas redes sociais ao público, para que entrem em 

contato com arqueólogos que trabalham no sítio, pesquisadores, e especialistas sobre a 
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temática, como forma cativar o interesse do público com o patrimônio (McCARTHY, op. 

cit). 

As mesmas experiências que os visitantes possam ter pelo acesso ao sítio eletrônico 

do museu, pela Internet, devem ser proporcionadas em um espaço destinado no próprio 

museu - como em um auditório. Já existem recursos tecnológicos e de multimídia, que são 

capazes de fazer com que os visitantes dentro de um auditório, por exemplo, participem de 

visitações que estariam acontecendo debaixo d’água ao vivo, dentro de um local 

disponibilizado para essa exibição. Esses recursos já existem hoje, e com certeza num 

futuro serão melhores e de mais fácil acesso (McCCARTHY, op. cit). 

Um projeto com tamanha grandiosidade necessitaria de uma grande soma de 

dinheiro para ser realizado. O custo benefício que traria para a região - tanto 

financeiramente quanto culturalmente - é inestimável. Um projeto desse aporte despertaria 

a atenção mundial, fomentando um sentimento de orgulho identitário com o patrimônio 

cultural subaquático formado pelos restos do Itapagé - tanto para os moradores das regiões 

próximas do espaço institucional musealizado quanto para o povo brasileiro. Sem dúvida 

alguma, o ideal é contar com grandes recursos tanto na etapa de pesquisa quanto na 

exposição/comunicação no espaço musealizado para lograr êxito em algum projeto.  

Vivemos uma época de grande escassez de recursos financeiros tocantes a projetos 

de educação no país. O fato de não contarmos com os recursos almejados não significa de 

forma alguma o impedimento da realização e da pesquisa - nem da 

exposição/comunicação. Os sítios arqueológicos são alvos constantes de ação humana que 

causam perdas irreparáveis aos patrimônios, especialmente os sítios de naufrágios, 

sofrendo principalmente com a ação de mergulhadores recreativos e de atividades 

pesqueiras industriais. Trabalhar para salvar o que for possível e para conscientizar a 

população é uma questão de princípios para nós educadores (BRUNO, 1995, 1999; 

ABREU, 2007; McCARTHY, 2011; SOREIDE, 2011). 

  Quando citamos em salvar o que for possível, não nos referimos à realização de 

salvamentos arqueológicos e grandes escavações com retirada de materiais. Seguimos as 

diretrizes acordadas na Convenção da UNESCO para a Proteção do Patrimônio Cultural 

Subaquático, adotada em Paris, em 2001, onde ficou concordado de que daí por diante as 

pesquisas dentro da vertente da Arqueologia Subaquática deveriam preferencialmente ser 

realizadas in situ e sem a retirada de materiais. Há uma gama de problemas pós- retirada de 

materiais, tanto em seu contexto original, haja vista que uma escavação é um ato 
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irreversível destrutivo e que descontextualiza a disposição original de um sítio.  Trabalhos 

in situ visam registrar todos os pormenores da sua estação antes e durante a escavação 

(BASS, 1969 p. 96), como também elaboraram inventários de todas as estruturas e 

artefatos que são encontrados - almejando assim manter o máximo do contexto 

deposicional original de um sítio submerso.   

Há também a questão da conservação dos materiais retirados. Esta prática não é 

mais recomendada desde a última Convenção da UNESCO que tratou sobre o patrimônio 

cultural subaquático, por descontextualizar a disposição original de sítios submersos, 

dificultando assim as interpretações dos seus contextos pelos arqueólogos, além de ser 

fator relevante em projetos devido à elevação de custos que a conservação de materiais 

retirados dos meios aquáticos que incidem sobre esses. (BASS, 1969; RAMBELLI, 2002; 

GREEN, 2004; NAS, 2009). 

Caso o investimento seja pouco para o início do projeto, fica-se menos tempo em 

campo e/ou faz-se uma exposição mais simples e com menos recursos tecnológicos. O 

importante é fazer o melhor possível dentro da realidade e das condições existentes. É mais 

fácil angariar-se mais recursos para trabalhos de comunicação e pesquisas quando já há 

algo a ser mostrado. (BRUNO & CALDARELLI, 1982) 

Como forma de sustentabilidade própria dessa possível instituição museológica, é 

interessante que haja meios de se angariar recursos sem depender apenas de instituições 

financiadoras. O ideal é que todas as instituições científicas muzealizadas possuam 

parceiros fixos de patrocínio. Como alternativa para se angariar fundos para manter a sua 

autossustentabilidade, e também para maximizar suas receitas, podem ser feitas atividades 

de entretenimento para os visitantes. Como exemplo, na nossa proposta, podem ser feitos 

mergulhos de batismos, nos quais pesquisadores ou colaboradores dessa futura instituição 

poderiam acompanhar pessoas que nunca mergulharam - após um curto período de 

adaptação à prática do mergulho, para poderem observar o sítio de naufrágio do Itapagé in 

loco.  

É financeiramente atraente também a existência de uma loja oficial onde possam 

ser vendidos souvenires para os visitantes, réplicas de peças marítimas, artigos de uso 

pessoal como camisetas bonés, chaveiros, mídias de apresentação do museu e mídias com 

vídeos pessoais dos mergulhos (aos que fizeram a visitação in situ, como forma de 

guardarem recordações das aventuras que o espaço institucional muzealizado 

proporcionou-os). A necessidade de criação de uma marca pode permitir a venda de 
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materiais de divulgação dessa instituição pela Internet ou em uma loja oficial do museu na 

Web, fazendo com que sua marca abranja o mercado nacional e até mercados 

consumidores de países estrangeiros. Outra forma de sustentabilidade econômica é a 

disponibilização de um local de estudo, pesquisa - análogas ao que as livrarias modernas 

proporcionam com presença de cafeteria / lanchonete, transformando o espaço físico em 

um lugar agradável e acessível às pessoas em geral, gerando receita com o lucro mediante 

venda de livros, jornais, periódicos e afins. 

Esse projeto de muzealização do sítio de naufrágio do Itapagé apresentado é apenas 

uma utopia, um desejo de ver realizado. A proposta apresentada pode ser usada como 

parâmetro para muzealização em outros sítios de naufrágios também, a exemplo dos sítios 

de naufrágios de Sergipe quando estes forem localizados.  Basta vontade de alguns 

idealizadores e das pessoas em pressionar as autoridades para que o façam. O objetivo ao 

apresentarmos este projeto-modelo foi exacerbar o valor do patrimônio que os restos do 

Itapagé representam dentro da Arqueologia Subaquática das Guerras no Brasil, mostrando 

que há uma grande aplicabilidade dessa temática na Arqueologia Brasileira. 
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CAPÍTULO 2 – UMA ARQUEOLOGIA VOLTADA PARA O MAR 

 

2.1 – O Desenvolvimento da Arqueologia Marítima 
 

 

A década de 60 do século XX, para a Arqueologia em si, foi um divisor de águas 

referentes à utilização de métodos científicos, empíricos e desenvolvimento de um corpo 

teórico. A Arqueologia saía exclusivamente de um nível apenas prático, deixando de ser 

uma ferramenta auxiliar da História, sendo acrescida de um embasamento teórico onde 

havia a preocupação de se obter um sentido antropológico nos processos culturais dos 

sistemas sociais por detrás dos artefatos, revolucionando-a. Essa nova corrente teórica 

ficou conhecida como New Archaeology ou Processualismo.  

Um dos principais teóricos da New Archaeology, Lewis Binford, se destacou no 

meio acadêmico como teórico desta corrente e ganhou grande notoriedade com uma 

afirmação a seu respeito: “Arqueologia é Antropologia ou não é nada” (BINFORD, 1962 

apud DURAN, 2008). A presente afirmação nos mostra a necessidade de usarmos as 

ciências sociais para conseguirmos interpretar de forma correta as lacunas que são deixadas 

através do tempo, e como estes conhecimentos antropológicos, sociais e históricos devem 

ser usados para obtermos uma correta interpretação dos objetivos que estão sendo 

percorridos. Binford ressalta que a Antropologia é utilizada para explicitar e explicar a 

gama total de semelhanças físicas e culturais que caracterizam toda a dimensão do espaço e 

tempo da existência humana (ORSER JR, 1992; COSTA, 2004; RENFREW & BAHN, 

2004; DURAN, 2008). 

Correlativamente ao surgimento dessa nova concepção empírica da Arqueologia, os 

primeiros trabalhos de Arqueologia Marítima / Subaquática estavam sendo desenvolvidos 

na década de 60 do século XX. Para a vertente subaquática, o maior avanço se dava no 

sentido de desvencilhar a ideia de que toda atividade profissional ligada ao mergulho 

possuía fins meramente lucrativos com a venda de vestígios que se encontravam submersos 

(BASS, 1969, MUCKELROY, 1978; RAMBELLI, 2002, 2006; DURAN, 2008). 

O arqueólogo norte-americano George Bass foi o pioneiro no mundo a fazer 

Arqueologia Subaquática de maneira sistemática, utilizando o equipamento de mergulho 

autônomo desenvolvido por um ex-militar francês chamado Jacques Y. Cousteau e por um 
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engenheiro canadense chamado Émile Gagnan. Entre 1961 e 1964, Bass liderou um grupo 

do Museu da Universidade de Pensilvânia, e realizou pela primeira vez no mundo uma 

escavação subaquática completa, em frente a ilha de Yassi Ada, Turquia. A partir desse 

momento consolidava-se a ideia de que os trabalhos arqueológicos submersos deveriam ser 

feitos por arqueólogos-mergulhadores e não somente por mergulhadores (BASS, 1969; 

BLOT, 1999; RAMBELLI, 2002). 

 Bass foi o maior responsável pelo desenvolvimento de métodos e técnicas 

específicos voltados para a praxis da Arqueologia sob a água. Ele desenvolveu ferramentas 

específicas e adaptou outras que já eram utilizadas em superfície para serem utilizadas em 

baixo d’água, porém sua grande contribuição foi mostrar ao mundo que a Arqueologia 

Subaquática era algo financeiramente possível de ser feito (BASS, 1969; MUCKELROY, 

1978; BLOT, 1999; RAMBELLI, 2002, 2003, 2006). 

Acompanhando o desenvolvimento da Arqueologia como ciência positivista, na 

década de 1970, o arqueólogo britânico Keith Muckelroy desenvolveu um corpo teórico 

para Arqueologia Marítima. Para Muckelroy, assim como a ciência mãe Arqueologia havia 

adquirido na década anterior uma abordagem processualista, a Arqueologia Marítima / 

Subaquática se encontrava em um estado de indisciplina e precisava de um corpo teórico 

para chegar ao mesmo patamar da Arqueologia convencional (MUCKELROY, 1975 apud  

BLOT, 1999). A partir daí, Muckelroy desenvolvia um aporte teórico para a Arqueologia 

Marítima e a definia como “o estudo científico das culturas materiais do homem 

relacionadas com suas atividades ligadas ao mar” (MUCKELROY, 1978, p. 4). Através de 

suas pesquisas foram utilizadas pela primeira vez métodos de prospecções geofísicas para 

o levantamento de sítios de naufrágios, que nas décadas seguintes foram aperfeiçoadas por 

outros arqueólogos-mergulhadores. 

Após os anos 1980, seguindo a mesma evolução da Arqueologia convencional, por 

meio de um simpósio organizado pelo arqueólogo Richard Gould - intitulado 

“Antropologia do Naufrágio”, foram iniciadas as discussões a respeito da temática através 

de parâmetros pós-processualistas e pelo meio de análises de relações de poder a bordo de 

embarcações a partir das culturas materiais (BLOT, op. cit).  

Após a década de 90 do século XX, houve um expressivo aumento no âmbito de 

estudo da Arqueologia Marítima com a fundação de centros de pesquisa e departamentos 

em importantes instituições acadêmicas ao redor do mundo. Este fator acarretou uma série 
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de publicações, não apenas com a apresentação de resultados de pesquisa, mas também 

com a fundamentação de conceitos teórico-metodológicos (DURAN, op. cit). 

O processo de consolidação da Arqueologia Marítima / Subaquática ampliou o 

campo de atuação da Arqueologia nas suas pesquisas desde o ponto de vista geográfico a 

científico. As pesquisas proporcionaram a sociedade em geral - incluindo a academia e 

diversas elucidações sobre diferentes contextos através de documentações, resultados, que 

se não fossem realizados partir dessa vertente (marítima / subaquática), seguramente 

seriam inacessíveis. As pesquisas arqueológicas relacionadas com os ambientes aquáticos 

obrigaram aos arqueólogos que realizam suas pesquisas nessa linha a compreender os 

processos históricos não só através de uma visão agrocêntrica, mas também a partir do mar 

(RAMBELLI, 2002, 2006; NIETO, 2009). 

Seguindo os parâmetros pós-processuais, o objeto em si para a Arqueologia adquire 

um valor simbólico e detentor de diversos significados, que partem dos processos 

estruturados das relações econômicas e sociais, importando mais a qualidade da cultura 

material encontrada do que a quantidade. As ideias pós-modernas dentro da concepção 

pós-processualista nos permitem afirmar que não existe uma regra geral de fato nos 

processos de evolução cultural. O sentido de relativismo é posto em prática nos parâmetros 

pós-processuais ao ponto em que afirmamos que cada grupo social evoluiu de forma 

diferente, tanto em parte tecnológica, quanto social. A ideia de relativismo proposta pelos 

pós-modernistas, dentro de uma proposta pós-processual, fica bem clara quando 

constatamos que os grupos sociais evoluíram nas diferentes partes do globo terrestre de 

forma diferente e não necessariamente passando por todas as etapas de evolução cultural 

(HODDER, 1992; RENFREW & BAHN, 2004). 

O mar, como um ambiente aquático, pela concepção de Muckelroy, singularizaria 

somente este tipo de ambiente físico como singelo a tais características. Seguindo as 

propostas pós-processualistas, houve uma padronização sobre o campo de estudo da 

Arqueologia Marítima, não apenas limitando-a somente sobre superfícies marítimas e seus 

entornos. Em localidades que não possuem saídas para o mar, as peculiaridades 

concernentes a grupos sociais que se relacionam com ambientes molhados se dão em víeis 

ribeirinhos, lacustres, etc. Visando abranger todos os grupos sociais que se relacionam com 

ambientes com essas características. O arqueólogo MacGrail abrande a definição de 

Arqueologia Marítima como o “estudo e uso pelo homem de todas as vias aquáticas, lagos, 

rios e mares” (MACGRAIL, 1998 apud BLOT, 1999, p. 46). 
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A evolução se manifestou também na formação dos profissionais atuantes nessa 

área. A primeira geração de profissionais que atuavam no contexto marítimo/subaquático 

foi formada por mergulhadores que se tornaram arqueólogos. A segunda geração 

correspondeu a de arqueólogos que aprenderam a mergulhar. Estamos na terceira geração, 

na qual estes profissionais estão sendo formados - ou foram - em programas acadêmicos 

especializados no assunto (GIBBINS & ADAMS, 2001 apud DURAN, 2008). Nossa 

formação se deu no momento adjunto a criação do LAAA/UFS (Laboratório de 

Arqueologia de Ambientes Aquáticos do Núcleo de Arqueologia da Universidade Federal 

de Sergipe), que será um dos maiores polos formadores de arqueólogos subaquáticos do 

país.  

No âmbito do Brasil, essa vertente arqueológica vem acompanhando o crescimento 

mundial tanto em número de publicações sobre resultados de trabalhos realizados nesse 

campo, como em nível de publicações de fundamentações teóricas, metodológicas, como 

também diversos artigos referentes às problemáticas, que esse ramo da Arqueologia 

enfrenta no país. Acompanhando o crescimento de trabalhos sobre o assunto, também 

crescemos com relação à criação de diversos departamentos vinculados a instituições 

acadêmicas, especializadas no ramo marítimo / subaquático - temos como exemplo 

pioneiro no país o Centro de Estudos de Arqueologia Náutica e Subaquática (CEANS), 

vinculado ao Núcleo de Pesquisas Ambientais (NEPAM) da Universidade Estadual de 

Campinas (UNICAMP), e agora em Sergipe, contamos com o recém-criado Laboratório de 

Arqueologia de Ambientes Aquáticos da Universidade Federal de Sergipe (LAAA//UFS). 

 

 

2.2 – A Arqueologia Histórica 

 

 

A Arqueologia das Guerras Mundiais nos Ambientes Aquáticos se caracteriza 

principalmente em observar períodos históricos relativamente recentes (a partir da Primeira 

Guerra Mundial). Esse fato se dá devido à grande parte dos remanescentes encontrados em 

belonaves (embarcações e aeronaves) serem constituídos em sua grande maioria por 

matérias-primas de ferro e aço, facilitando assim sua preservação de forma muito mais 

simples e corriqueira do que outras matérias-primas, como a madeira. A localização de 
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sítios arqueológicos submersos constituídos de materiais dessa magnitude é mais fácil do 

que outros tipos devido ao emprego de técnicas de levantamento geofísicos, que, com uma 

correta calibragem, de acordo com o aporte físico da estrutura de ferro ou aço e 

dependendo da profundidade pode ser feita até de forma simples (GREEN, 2004; NAS, 

2009; SOUZA, 2009; NEYLAND, 2011).  

Pelo fator espaço-temporal dos sítios oriundos das Grandes Guerras, os tipificamos 

como sendo oriundos de períodos históricos, logo sendo de interesse da subárea 

arqueológica histórica. Dentro dessa concepção, existem algumas divergências sobre tal. A 

Arqueologia Histórica é duramente criticada por alguns arqueólogos que se prendem a 

atuar apenas no campo pré-histórico, descaracterizando a Arqueologia Histórica como 

Arqueologia, fundamentada na concepção de que a Arqueologia Histórica não precisa ser 

estudada devido à presença de fontes documentais (MUCKELROY, 1978; et al). 

Um dos problemas, segundo Orser, é o fato de a Arqueologia Histórica, como 

subdivisão autônoma da Arqueologia, ter sido organizada somente após os anos 60 do 

século XX e possuir duas correntes distintas que as tipificam: uma oriunda da América do 

Norte que diz que a época estudada pela Arqueologia Histórica começa com a chegada dos 

colonos europeus e se estende até o presente; outra definição, advinda da Inglaterra e que 

representa a Europa em geral, diz que a Arqueologia Histórica para os ingleses e europeus 

tem como objetivo de seus estudos o período que coincide com a presença de registros 

escritos nas sociedades que são estudados por ela (ORSER JR, op. cit). 

Segundo o arqueólogo Pedro Paulo Abreu Funari (1998), no Brasil, e até mesmo 

nos países do Cone Sul, a Arqueologia Histórica só veio a ser considerada como prática 

arqueológica de fato a partir da década de 80 do século XX. Antes dessa época, o estudo de 

períodos históricos era realizado por não arqueólogos em geral, arquitetos e historiadores 

da arte. 

Os levantamentos de fontes documentais (em arquivos públicos), iconográficas, 

orais, bibliográficas foram cruciais para o início dessa pesquisa. As fontes de informações 

foram utilizadas segundo os parâmetros utilizados na Arqueologia Histórica propostos pelo 

arqueólogo norte-americano Charles Orser Junior (1992). Tais fontes permitem que o 

arqueólogo trabalhe parcialmente como historiador, devendo compreender como encontrar 

e interpretar os documentos escritos, semelhantemente como os historiadores fazem.  

A particularidade dentro da Arqueologia é que documentos históricos são tratados 

também como cultura material, logo devem ser confrontados com as culturas materiais 
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encontradas nos sítios arqueológicos históricos, podendo contradizer ou confirmar a 

documentação histórica a respeito de algum acontecimento. Estando no meio marítimo ou 

não, interpretações documentais e descobertas realizadas por arqueólogos evidenciam 

acontecimentos que não estão presentes, muitas vezes, nos livros de História oficial, que 

muitas vezes estão sempre imbuídos de ideais e interesses pessoais das classes dominantes. 

A Arqueologia possui esse poder de dar voz aos que historicamente nunca puderam falar 

(RAMBELLI, 2006, 2007, 2008; DURAN, 2008). 

 

2.3 – Compreendendo a Arqueologia dos Ambientes Aquáticos 
 

 

A Arqueologia de Ambientes Aquáticos busca estudar a cultura material produzida 

por grupos sociais que se relacionam com atividades ligadas ao mar. É muito clara a 

importância de se estudar as culturas marítimas. Para George Bass, as sociedades que 

dominavam as técnicas navais por meio de suas embarcações possibilitaram o 

deslocamento de pessoas entre os continentes, consequentemente o descobrimento de 

novas terras, comércio, interação social e batalhas entre povos distantes (2011). 

 A Convenção da UNESCO sobre o Patrimônio Cultural Subaquático, promulgada 

em 2001, foi um marco deveras importante para o desenvolvimento e consolidação das 

pesquisas focadas na Arqueologia dos Ambientes Aquáticos. Este dispositivo legal 

internacional desmitificou, de uma vez por toda, no cenário internacional a ideia que vinha 

desde a década de 1980 de que arqueologia subaquática era algo “simpático, desportivo, 

novo, jovial, vigoroso e cheio de futuro” (ALMAGRO, 1971 apud X. NIETO, 2009, p.11), 

ao ponto de que essa normatização internacional obrigou aos países retificadores 

adaptarem suas legislações referentes aos patrimônios culturais submersos de acordo com a 

Convenção da UNESCO de 2001.  

O conceito de patrimônio cultural subaquático é definido como qualquer tipo de 

material que tenha sido feito ou modificado pela ação humana, que se encontre no 

ambiente subaquático (RAMBELLI, 2002, 2006, 2008). A Convenção da UNESCO sobre 

o patrimônio cultural submerso define patrimônio cultural subaquático como “[...] qualquer 

traço de existência ou ocupação humana que possua algum caractere cultural, histórico ou 

arqueológico que possa se encontrar totalmente abaixo d’água, parcialmente, 
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periodicamente ou em sua continuidade [...]” (Convention on the Protection of the 

Underwater Cultural Heritage 2001). 
George Bass cita que responsáveis pela utilização, fabricação e manejo da grande 

maioria da cultura material proveniente da Arqueologia dos Ambientes Aquáticos foram 

pessoas que se lançavam ao mar. Historicamente, esses indivíduos são caracterizados por 

pessoas que viviam nas proximidades das áreas portuárias (2011). Para essa gente, as 

novas jornadas de suas vidas longe de terra firme faziam com que nas grandes viagens, as 

embarcações se transformassem em suas novas casas, sendo o mar como seus quintais. 

Muitos dos seus hábitos cotidianos foram vertidos para dentro dos navios, carregando 

muito das características das suas terras natais, cotidianos, alimentação, vestimentas, 

entretenimento, acarretando assim uma fantástica gama de estudos sobre o passado 

humano para a Arqueologia. 

Para Diegues (1995), as atribuições concernentes ao mar como traiçoeiro, violento, 

são também impostas aos homens que dedicam suas vidas a ele e estão relacionados com o 

ambiente físico do mar, marcados pelas mudanças sazonais importantes, por fenômenos 

atmosféricos que operam transformações rápidas no corpo d’água e colocam 

continuamente em risco de morte aos que nele trabalham. 

O objeto de estudo mais recorrente em pesquisas que versam acerca do patrimônio 

cultural subaquático são as pesquisas sobre vestígios relacionados a acontecimentos 

trágicos navais (sítios arqueológicos de naufrágios). Porém o patrimônio cultural 

subaquático não se limita apenas a este tipo. O segundo tipo mais comum que podemos 

citar são os sítios subaquáticos depositários de materiais, que são evidenciados pelas 

culturas materiais geralmente descartadas em áreas portuárias ou adjacentes, indicando 

presença de atividades humanas em comunidades marítimas (BASS, 1969; RAMBELLI, 

2002, 2006, 2007). 

Os sítios arqueológicos de naufrágios possuem um grande número de fontes de 

informações históricas recorrentes aos carregamentos, tripulação, destino, finalidade da 

viagem. O confronto de vestígios materiais encontrados in situ e fontes de informação 

históricas nos auxiliam no estudo de suas atividades marítimas e finalidades. O nosso 

entendimento enquanto arqueólogos e na condição de cientistas sociais não pode ficar 

focado apenas nos aspectos técnicos das embarcações (náuticos) - mas também nos 

aspectos sociais, econômicos, políticos, religiosos por trás de todas as atividades ligadas ao 

mar (MUCKELROY, 1978; RAMBELLI, 2003; 2006; DURAN, 2008). 
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A Arqueologia Marítima possui a característica de que grandes partes dos vestígios 

materiais estão presentes no meio subaquático. Por isso é estritamente necessário que os 

arqueólogos que desenvolvem seus estudos dentro dessa temática saibam mergulhar. 

Diante de tal fato, a Arqueologia Subaquática não é nada mais do que Arqueologia, porém 

o arqueólogo-mergulhador deve adaptar ferramentas e técnicas necessárias para superar a 

barreira que o meio aquático oferece, levando o ar para respirar (BASS, 1969; 

MUCKELROY, 1978; RAMBELLI, 2002, 2006, 2008). 

Os restos dos navios naufragados, agora classificados como sítios arqueológicos de 

naufrágios ou simplesmente sítios de naufrágios, guardam uma quantidade significativa de 

cultura material e proporcionam uma imensa gama de material para estudo. O meio 

aquático proporciona para a Arqueologia algumas vantagens para o desenvolvimento desse 

tipo de pesquisas. Dentre elas, a conservação dos achados é muito maior em comparação 

com os achados em superfícies secas (Gráfico 1), devido à ausência de oxigênio e das 

trocas anaeróbicas que o meio proporciona, porém uma das maiores vantagens é que 

grande parte do patrimônio cultural subaquático ainda se encontra fora do alcance do maior 

agente destruidor da natureza: o ser humano (BASS, 1969; MUCKELROY, 1978; 

RAMBELLI, 2002, 2006, 2007; GREEN, 2004; NAS, 2009). 

 

Gráfico 1 – Comparação entre preservação de materiais em ambientes secos e ambientes úmidos. Fonte: 

Arqueologia subaquática do baixo vale do Ribeira. Tese (Doutorado em Arqueologia), Rambelli, 2003 p. 9. 

Atualmente o foco dos preceitos da Arqueologia de Ambientes Aquáticos, segundo 

os parâmetros estabelecidos pela “Convenção da UNESCO para a Proteção do Patrimônio 

Cultural Subaquático”, de 2001, não é fazer a retirada de vestígios materiais dos sítios de 

naufrágios, e sim a realização de pesquisas sistemáticas in situ (LIVRO AMARELO, 
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2004). Objetivamos descobrir o local exato de naufrágios, registrando o contexto 

arqueológico destes antes de qualquer interferência, visando assim uma melhor 

compreensão dos momentos fatais que culminaram em tragédia e todo o seu contexto 

arqueológico. (BASS, 1969; MUCKELROY, 1978; RAMBELLI, 2002; GREEN, 2004; 

NAS, 2009). 

Outra particularidade que não pode deixar de ser mencionada sobre a Arqueologia 

de Ambientes Aquáticos (Subaquática / Náutica/ Marítima) é o “efeito cápsula do tempo”, 

peculiar em sítios arqueológicos submersos que se formaram a partir de fatalidades. 

Através desse efeito o arqueólogo-mergulhador consegue tomar contato com o contexto da 

fatalidade. A água simplesmente invade a embarcação, “congelando” assim o momento 

que resultou em um naufrágio. (MUCKELROY, 1978; RAMBELLI, 1998, 2002, 2006; 

GREEN, 2004; NAS, 2009). Sobre este efeito, Rambelli (2006) chama a atenção que este 

não é uma regra geral, e que nos períodos pós-naufrágios os processos de formação e de 

conservação dos sítios vão possibilitar ao conjunto dos vestígios não se dispersar. 

Dependendo da hidrodinâmica do local do sítio de naufrágio, os seus remanescentes 

podem se espalhar por centenas de metros, até mesmo por quilômetros, dificultando assim 

a contextualização do momento de destruição da embarcação devido ao fato de que parte 

desses vestígios possam não se encontrar mais perto das estruturas principais 

(RAMBELLI, 2002, 2006). 

O arqueólogo britânico Muckelroy afirma que o “efeito cápsula do tempo” também 

pode ser encontrado em terra, porém apenas em locais que “sofreram erupções vulcânicas 

repentinas e desavisadas” (1978, p. 56). Ele cita como exemplo as cidades romanas de 

Pompéia e Herculano, destruídas pelo Vesúvio.  

Antes de qualquer interferência no meio subaquático é preciso considerar alguns 

aspectos concernentes à Arqueologia Marítima e o que a embarcação naufragada 

representa. Um navio é compreendido como uma comunidade restrita, fechada, onde há 

uma profunda hierarquia estratificada socialmente, tanto por parte da tripulação quanto 

pelos passageiros que nelas embarcam (MUCKELROY, 1978; RAMBELLI, 2002; 2003 

2006). Essa hierarquia, quando falamos da tripulação, é dividida basicamente em três 

níveis, inspirados na organização da esfera militar: o comandante, os oficiais e os 

marinheiros. Muckelroy analisa essa estratificação e resume basicamente suas funções. 

Sobre o comandante, ele cita que um homem tem total autoridade e responsabilidade sobre 

os demais. Os oficiais são estratificados socialmente por patentes, possuindo a função de 
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dar ordens e manter a disciplina nos navios seguindo as diretrizes do comando. A base 

dessa pirâmide são os marinheiros e grande maioria da tripulação. São eles que executam 

realmente todas as fainas do navio e só devem obedecer a ordens (1978). Diegues (1982, 

p.28) os classifica como “proletários do mar” constituindo assim um mercado de trabalho 

super explorado e instável.  

Nos navios Mercantes, os passageiros também eram divididos por classes sociais. 

Pessoas com maior poder financeiro ocupavam melhores alojamentos nos navios, 

camarotes, da mesma forma que os oficiais, enquanto passageiros de classes inferiores se 

alojavam em condições parecidas com a dos marinheiros. A estratificação social que estava 

presente nas embarcações pode ser comprovada pelas culturas materiais encontradas em 

seus devidos contextos nos sítios de naufrágios. Os oficiais e passageiros de classe mais 

favorecida possuíam um modo de vida mais confortável enquanto embarcados, possuindo 

estes materiais refinados, importados e de melhor qualidade que os marinheiros e 

passageiros de classes menos favorecidas (MUCKELROY, op. cit). 

Nos navios em geral, principalmente os de grande porte, a estratificação social era, 

e ainda é baseada na hierarquia militar. Porém quando nos referimos às embarcações 

militares, a pirâmide social é ainda mais estratificada do que a encontrada nos navios 

mercantes.  

 

2.3.1 - O microcosmo social em embarcações militares 

 

Neste tópico faremos algumas considerações sobre o cotidiano das pessoas nas 

embarcações militares, principalmente as classes menos favorecidas, as praças. Usamos o 

livro “The USS Arizona: The ship, the men, the Pearl Harbor attack, and the symbol that 

aroused America”, de Jay Waldron Jasper, James p. Delgado e Jim Adams, publicado em 

2001, como apoio para essa discussão. Devido à falta de publicações na literatura naval 

brasileira que versa sobre o cotidiano das praças a bordo dos navios, tendo em vista que a 

história oficial naval brasileira basicamente foi escrita pela classe dominante dentre as 

fileiras (oficiais de alta patente), decidimos usar esta obra para uma compreensão de 

maneira geral de como são baseadas as relações hierárquicas militares, até os dias de hoje, 

nas embarcações militares, haja vista que as forças navais do mundo são instituições 

baseadas em tradição naval que se perpetua através dos séculos. 
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A estrutura social de uma embarcação militar é basicamente dividida em três 

grandes níveis. As praças, os oficiais e o comandante. O comandante é o oficial 

responsável por tudo e todos e tem completa responsabilidade e autoridade no navio. Nos 

navios classificados como “nau-capitânia”, responsáveis pelo comando de uma flotilha, 

além do comandante da embarcação, existe também a figura emblemática a bordo de um 

oficial com maior patente que o comandante da embarcação, geralmente um Almirante. 

  A vida a bordo dos marinheiros no USS Arizona  não era fácil, assim como nos 

grandes vasos de guerra. “[...] Vivia-se com 1.500 pessoas, do mesmo modo que se vivia 

em uma cidade grande [...]”, relatou o marinheiro de segunda classe (seaman second class 

ou S2C) James Lawson. “[...] Você não conhecia as pessoas [...] sempre chegavam novos 

marinheiros desconhecidos, cada um dormia em seu alojamento, só nos víamos no “quarto 

de serviço”, mas não podíamos nos falar [...]” (2001, p. 42). 

O “quarto de serviço” significa o horário que cada um teria que guarnecer um posto 

de serviço. O marinheiro James Lawson relata também que as amizades que se tinham a 

bordo dependiam muito de onde seria o seu alojamento. Segundo ele não se faziam 

amizades no horário do serviço. Em grandes embarcações militares, os alojamentos das 

praças são próximos dos seus postos de serviço. James Lawson era artilheiro, operava um 

canhão de 14 polegadas na torre número 4 do USS Arizona . Seu círculo de amizade 

basicamente era restrito aos militares que também operavam as armas na mesma torre.  

Para as praças, a vida a bordo não era fácil, sempre se tinha algo para fazer.  Para os 

marinheiros de primeira classe do USS Arizona  (seaman first class ou S1C) a vida ainda 

era mais difícil do que para os S2C. Como não possuíam nenhuma especialização, e 

estando na base da pirâmide da hierarquia militar, sua função era basicamente efetuar 

serviços gerais no navio, ou seja, fazer faxina. O S1C John Rampley expôs sua opinião 

sobre as intermináveis fainas nos decks: “[...] Aquilo parecia uma forma de escravidão. 

Levantávamos às cinco horas da manhã para limpar os decks. Nós esfregávamos e 

esfregávamos o dia inteiro, e quando secava reluzia um branco intenso. Aquele trabalho 

fazia com que os feijões e as espigas de milho se tornassem deliciosas [...]” (2001, p. 50).  

O círculo de amizades dos militares que serviam nos vasos de guerra não dependia 

apenas de onde estavam alocados, dependia, sobretudo, dos seus círculos hierárquicos. Aos 

marinheiros não era permitido se relacionar com oficiais. O contato de marinheiros com 

oficiais era estritamente profissional, e até hoje continua assim. Os oficiais dão ordens e os 

marinheiros as cumprem. A maioria dos marinheiros que serviram na Segunda Guerra 
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Mundial na Marinha dos Estados Unidos sequer falou alguma vez com algum oficial, a não 

ser para obedecer a ordens ou saudá-los. Não era permitido questionar ou interpelar algum 

ato de um oficial, sob pena do interpelante sofrer alguma punição administrativa, ou até 

mesmo penal militar. A sanção administrativa era julgada e sancionada pelo comandante 

da embarcação, podendo esta ser serviço extra, repressão verbal, até prisão administrativa. 

Dependendo do ato de insubordinação, o acusado podia ser submetido à corte marcial, com 

punições bem mais severas e de ordem jurídicas. Em tempos de guerras as sanções penais 

militares podiam, e podem, até os dias de hoje, alcançar a pena de morte. 

Alguns oficiais na época podiam ser mais amistosos com as praças.  Quando estava 

a bordo do USS Arizona  S2C James Lawson citou que: “alguns oficiais te chamavam pelo 

nome, brincavam com você, porém não cabia a nós retribuir da mesma forma. Eles te 

falam o que querem falar e você pergunta o que eles querem saber, é isso!“ (2001, p. 46).  

Para as praças, sobretudo para marinheiros, a vida a bordo de embarcações “nau 

capitânias”, sobretudo aquelas capitaneadas por Almirantes era ainda mais difícil. Para os 

marinheiros, servir em “navios de Almirante” era um mistura de orgulho e irritação. Para 

alguns era uma grande honra, porém para a grande maioria significava apenas aumento de 

trabalho e de cerimoniais. Para James Lawson “[...] servir em um navio com bandeira de 

almirantado te trazia muito mais atividades desnecessárias, o que significa muito mais 

trabalho para os cachorros do mar [...] Um Almirante em hipótese nenhuma falaria com um 

marinheiro. Ele não tem nada a tratar com ninguém. O Almirante era um Almirante, muito 

mais próximo a Deus do que a qualquer mortal [...]” reiterou o marinheiro James Lawson 

(2001, p. 47).  

A vida a bordo, além das fainas corriqueiras em embarcações militares, possuíam 

também algumas cerimônias simbólicas, os ritos de passagens. Esses ritos são tão antigos 

quanto às próprias atividades dos homens ligadas ao mar. Um dos mais emblemáticos, e 

muito celebrado até a atualidade, é a passagem sobre a linha do Equador. Essa passagem é 

celebrada nas embarcações há muitos séculos, com diversos simbolismos. Séculos atrás 

essa passagem era comemorada através de rituais brutais envolvendo o exorcismo de 

demônios e humilhações para os marinheiros novatos.  

Na Marinha dos Estados Unidos da década de 1940, esse evento felizmente foi 

transformado em um “trote do bem”. Os marinheiros que cruzavam a linha do Equador 

pela primeira vez eram colocados em recipientes cheios de água pelos marinheiros 

veteranos e recebiam uma lavagem em seus cabelos com ovos podres. As pessoas que 
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observavam se vestiam como Netuno, com togas. “Era muito engraçado, ninguém saía 

ferido e ninguém se chateava” (2001, p. 57) – relatou o S2C Willian Goshen, que 

guarnecia a torre número 03 do USS Arizona. Ao fim desta “cerimônia”, os que 

participaram desse rito recebiam um certificado com o nome do navio, a data, e as 

coordenadas por onde oficialmente haviam entrado nos domínios do Rei Netuno. 

Apesar de uma vida dura e cheia de pesares, para a grande maioria das praças que 

serviram na época da Segunda Guerra Mundial a lembrança é de bons tempos e de boas 

amizades que se perpetuaram durante suas vidas. 

 

 

2.3.2 – Arqueologia Subaquática X caça ao tesouro: a luta por uma Arqueologia 

Pública e preservação do patrimônio cultural submerso  

 

 

O estudo do patrimônio cultural subaquático historicamente não recebia a mesma 

relevância como o estudo do patrimônio cultural que se encontrava emerso. Esse fato se 

devia pela Arqueologia Subaquática ser considerada uma atividade perigosa, muito cara e 

que não possuía fins científicos, e sim aventureiros.  Essa concepção vem de uma tradição 

ocidental de que o mar é um lugar instransponível e que requer homens com grande 

audácia para poder “vencê-lo”. Até meados do século XX pessoas que se dedicavam a 

transpor as barreiras que o meio aquático oferecia se detinham apenas a uma modalidade 

de indústria marginal que possuía grande força política e que se destinava apenas à 

exploração comercial dos vestígios dos antigos naufrágios (BLOT, 1999; RAMBELLI, 

2002, 2003, 2006).  

O principal objetivo da Arqueologia Subaquática, em aspectos morais, é se 

desvencilhar da ideia que sua atividade se assemelha com a caça ao tesouro, cujos 

princípios se antagonizam com os seus de caráter científico e idôneo. Os caça-tesouros se 

baseiam em uma prática milenar de comercialização do patrimônio cultural subaquático, 

enquanto a Arqueologia Subaquática se baseia na produção de conhecimento a partir das 

culturas materiais, que são encontradas nos ambientes submersos.  

A Arqueologia praticada no ambiente submerso é uma atividade recente, que só 

veio a ser praticada a partir da segunda metade do século XX e esbarra em um sentimento 
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aventureiro presente na atividade de caça ao tesouro que até hoje aguça o discernimento 

das pessoas que almejam em ascender economicamente da noite para o dia, por intermédio 

de encontrar alguma riqueza oriunda de algum navio abarrotado de tesouros que tenha 

naufragado. Somando-se a isso podemos acrescentar a ideia que os caça-tesouros tem nas 

sociedades ocidentais que o mar permanece ainda como um espaço mal conhecido, 

perigoso; instransponível; fora da cultura terrestre; fora da lei que impera no continente e o 

que está nele está perdido ou não é de ninguém (RAMBELLI, 2002, 2006, 2007). 

 Felizmente a visão romântica que se tinha sobre os caça-tesouros está se esvaindo. 

Suas atividades são depredatórias nos sítios arqueológicos submersos, e para tal ato 

justificam que a comercialização dos bens arqueológicos é feita apenas para compensar os 

gastos com as atividades realizadas, muitas vezes em projetos que se mascaram de 

Arqueologia. As únicas pessoas que ganham dinheiro com a caça ao tesouro são os 

próprios praticantes dessas atividades, já que são financiadas por outras pessoas, entidades, 

instituições que se imbuem nessa utopia de poder descobrir grandes tesouros, com somas 

de valores imensas, e que poderiam dar lucros aos investimentos. Essa ideia acontece 

devido às poucas vezes que isto ocorreu, houve uma repercussão absurda dos meios de 

comunicação, fato que não é esquecido pela sociedade em geral (RAMBELLI, 2002, 2006, 

2007). 

 Pelo fato dos sítios de naufrágios certamente serem os que mais sofrem com ação 

de caçadores de tesouros e colecionadores de souvenires, uma legislação que proteja 

integralmente o patrimônio cultural subaquático necessita urgentemente ser proposta e 

sancionada. A preocupação concernente à temática é constante nos ambientes acadêmicos 

e em alguns órgãos federais. Dentre alguns órgãos citamos como exemplo o IPHAN 

(Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), órgão maior nacional que cuida 

dos interesses relativos aos patrimônios culturais materiais e imateriais no Brasil, 

vinculado ao Ministério da Cultura, além da DPHDM (Diretoria do Patrimônio Histórico e 

Documentação da Marinha), órgão subordinado à Marinha do Brasil.  

 A DPHDM e a Marinha do Brasil - além de fiscalizar e autorizar pesquisas 

referentes ao patrimônio cultural submerso - mantém também um projeto de criar - em 

parceria com instituições acadêmicas e não acadêmicas, a “Carta de Sítios Arqueológicos 

da Costa Brasileira”. Este projeto, além de auxiliar os pesquisadores e as instituições em 

pesquisas referentes ao tema, é de grande auxílio ao policiamento realizado na costa 

brasileira visando proteger o patrimônio cultural subaquático pertencente à União 
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(GUIMARÃES, 2009). Nossa pesquisa é integrante de um dos recortes desse projeto 

nacional, fazendo parte de um projeto maior que objetiva a confecção da “Carta 

Arqueológica Subaquática de Sergipe”, coordenado pelo arqueólogo Gilson Rambelli, 

orientador desta dissertação. 

 A Arqueologia Subaquática condena qualquer prática que não seja científica, 

inclusive as que não possuem objetivos financeiros - como o colecionismo - que atua 

através da retirada de material pertencente ao patrimônio cultural subaquático com a 

intenção de obter souvenires, representando este ato de retirada de objetos uma lembrança 

de alguma atividade emocionante que participaram ou mesmo até para aqueles que 

almejam, através desta prática depredatória, a formação de museus particulares, agindo de 

forma egoísta, já que o patrimônio cultural subaquático é público.  

Por meio da divulgação de nossos estudos, com publicações de resultados das 

pesquisas é que se faz uma Arqueologia Pública de fato. A divulgação desencoraja aqueles 

que por ventura almejariam fazer alguma retirada de materiais, através de uma 

conscientização, de que levar algo de um sítio submerso não é correto no campo moral, 

como também informando aos adeptos do mergulho recreativo que se o fizerem também 

estarão sujeitos às sanções legais existentes no país referente aos procedimentos ligados à 

proteção dos bens arqueológicos submersos (RAMBELLI, 2002, 2006, 2007, 2008). 

O desenvolvimento de algo novo sempre assusta, e as dificuldades impostas são 

maiores. A possibilidade de se trazer para a Arqueologia esta temática nova de estudar os 

sítios arqueológicos históricos das guerras, particularmente os sítios de naufrágios no país 

que foram oriundos de atos beligerantes, aguça a nossa imaginação. Por que nunca foi 

feito, porque nunca ninguém resolveu abordar esta temática de forma empírica de fato aqui 

no Brasil?  Provavelmente, o desejo de apagar da memória fatos tão degradantes para 

humanidade fez com que abandonar sem remorsos o passado fosse melhor do que 

vivenciá-los ao procurá-los. Para a Arqueologia Histórica, os naufrágios não serão 

abandonados, e com o advento da Arqueologia Subaquática como vertente desta, é possível 

um estudo sistemático das culturas materiais provenientes deles, reconstruindo o momento 

dos ataques que os sucumbiram. 

 Poder mostrar à população sergipana e brasileira os naufrágios dos navios que 

levaram o Brasil a entrar efetivamente no conflito global e que se encontra em Sergipe, 

possibilitará um resgate e valorização da “sergipanidade” (formação de uma identidade 

cultural local com esses sítios), inserindo Sergipe no cenário científico subaquático 
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brasileiro, possibilitando ao estado se tornar parte efetiva também no cenário do turismo 

subaquático, como uma nova forma de sustentabilidade econômica. 

A ideia futura é de fazermos visitas acompanhadas aos remanescentes dos navios, 

sob orientação de mergulhadores locais, treinados por arqueólogos, a fim de prover a 

sustentabilidade do patrimônio cultural subaquático em Sergipe.  Em um futuro projeto de 

sustentabilidade econômica dos sítios arqueológicos submersos de Sergipe, nossa ideia 

inicial seria de disponibilizar visitações a esses sítios de naufrágios inicialmente feitos por 

intermédio de arqueólogos e pesquisadores do LAAA/UFS (Laboratório de Arqueologia de 

Ambientes Aquáticos da Universidade Federal de Sergipe). Numa continuidade desse 

projeto futuro, os profissionais da Arqueologia poderiam treinar mergulhadores locais, que 

se responsabilizariam, na ausência desses, pela preservação do patrimônio cultural 

subaquático, evitando assim atividades depredatórias a esses sítios arqueológicos 

submersos (RAMBELLI, 2002, 2006, 2008).  

A Arqueologia é uma ciência que ainda hoje “respira” muito apenas nos ambientes 

acadêmicos. Um dos objetivos da Arqueologia é proporcionar que todas as camadas da 

sociedade possam compartilhar os conhecimentos oriundos dos nossos trabalhos em geral, 

em todas as suas vertentes. Não adianta muita coisa, socialmente falando, se apenas os 

arqueólogos ou os “letrados” tiverem acesso a Arqueologia no país. Temos que expandi-la 

para torná-la pública. Pública no sentido de inerente a todos, diferente da ideia de grande 

parte da população de que o que é público é do Estado, logo não possui dono. A 

Arqueologia Pública deve ser realizada através de arqueólogos, estudantes e também das 

instituições acadêmicas, com a instauração de políticas institucionais, a partir de visitas em 

comunidades, instituições de ensino básico, fundamentais, etc.  

A Arqueologia convencional em si já é algo que desperta a atenção.  Não há nada 

de errado em se usar meios de comunicação de massa para divulgação da Arqueologia, 

através de documentários, reportagens de forma séria, como apresentação da Arqueologia 

para o público geral. Divulgar a disciplina para o público não é apenas algo importante 

para a profissão, mas sim fundamental. Os profissionais da área e estudantes devem 

pressionar as entidades governamentais e instituições acadêmicas a realizarem essas 

campanhas, para que todos possam conhecer o que é a Arqueologia, e com isso 

desenvolver um sentimento no país de valorização de seu passado, a partir do 

conhecimento produzido por esta ciência. Para Márcia Bezerra de Almeida (2003), a 

política de Arqueologia Pública deve agir instruindo as pessoas, mostrando a sua 
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verdadeira preocupação, desmitificando qual o objeto de estudo da Arqueologia, 

imputando nas pessoas a necessidade de valorização de suas identidades passadas, 

retirando de seus pensamentos de que a Arqueologia é uma atividade exótica, uma forma 

de divertimento. 

Ao contrário do que grande parte da população pensa, o arqueólogo não é apenas 

um mero “caçador de ossos”, “descobridor de dinossauros”, ou “caçador de tesouros”. 

Uma das lutas dos arqueólogos é explanar que somos profissionais que estudam o 

comportamento humano, seu desenvolvimento em diferentes regiões e épocas, através dos 

vestígios materiais que foram deixados por eles. É nosso dever fazer com que o sentimento 

de valorização de uma identidade cultural alcance o público por meio da nossa classe 

(FUNARI, 2003; RAMBELLI, 2006, 2007). 

 Uma das ferramentas utilizadas na Arqueologia Pública é a Educação Patrimonial. 

Ela se baseia no contato entre arqueólogos, pesquisadores em geral, com comunidades que 

vivam próximas a qualquer região, com presença arqueológica ou não. Esse envolvimento 

torna possível para as pessoas que vivem em comunidades reconhecer vestígios 

arqueológicos característicos de sua região, como também entender os processos de 

reocupação do local que vivem com o passar do tempo, e, principalmente, habilitá-los a 

preservar os sítios arqueológicos, tornando possível que esses vestígios adquiriram sentido 

para estas pessoas (BEZERRA DE ALMEIDA, 2003; GUIMARÃES, 2006; RAMBELLI, 

2006; 2008). 

Uma das práticas da Arqueologia Pública, vinculada com a educação patrimonial, é 

feita através de realização de palestras com as comunidades, como também realização de 

oficinas práticas para seus membros, visando o entendimento das comunidades sobre a 

importância dos trabalhos arqueológicos. Tal fato promove a nossa atividade perante o 

público em geral, buscando estimular o interesse deles pela Arqueologia. No âmbito 

econômico e social pode ser possível o aproveitamento dos locais com presença de sítios 

arqueológicos para o desenvolvimento do potencial turístico da região, tornando a 

população local protetora dessas regiões que tem presença arqueológica, através de 

discussões que promovam a sustentabilidade econômica do local por meio de visitações 

acompanhadas aos sítios arqueológicos (RAMBELLI, 2006, 2008). 

 Como outro exemplo da Arqueologia Pública, aplicada ao nosso tema, podemos 

também abrir espaço para discussões como a da legitimidade da Lei 10.166, sancionada no 

dia 27 de dezembro de 2000, que permite à exploração indevida e a comercialização de 
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bens arqueológicos provenientes de sítios formados por restos de embarcações naufragadas 

(sítios de naufrágios). Essa lei foi sancionada para modificar a lei 7.452 de 26 de setembro 

de 1986. Entre várias modificações, certamente a que veio a ser a mais prejudicial no que 

diz respeito ao patrimônio cultural subaquático brasileiro veio a ser o art. 2º, § 2º, da lei 

10.166, de 2000, que modifica o art. 20 da lei 7.452, de 1986, e que versa o seguinte: 

 

O contrato ou o ato de autorização poderá estipular o pagamento de 

recompensa ao concessionário pela remoção dos bens de valor artístico, 

de interesse histórico ou arqueológico, a qual poderá se constituir na 

adjudicação de até quarenta por cento do valor total atribuído às coisas e 

bens como tais classificados. 

 

  Esse fato contraria os princípios da Arqueologia, a própria Constituição de 1988 e 

sua legislação referente ao patrimônio arqueológico nacional (Lei 3.924, de 26 de julho de 

1961). Tal postura do governo brasileiro justifica a não adesão à Convenção da UNESCO 

para a Proteção do Patrimônio Cultural Subaquático, adotada em Paris, em 2001, 

promovendo a atuação dos caça-tesouros no país, fato que contraria todas as premissas e 

diretrizes da Arqueologia Pública no nosso país. (LIVRO AMARELO, 2004).  

 Há muito ainda a ser feito a respeito da preservação do patrimônio arqueológico 

subaquático. A Convenção da UNESCO para a Proteção do Patrimônio Cultural 

Subaquático, adotada em Paris, em 2001, atestou a importância da preservação do 

patrimônio cultural subaquático como parte integrante do patrimônio cultural da 

humanidade, das nações, de suas relações mútuas e de seus patrimônios comuns. Como 

instrumento de preservação, a Convenção foi muito importante, pois legitimou quem 

seriam os profissionais responsáveis pelas pesquisas realizadas nos patrimônios culturais 

subaquáticos, além de determinar que fossem criados dispositivos legais estatais e 

internacionais que impedissem o comércio e a exploração de seus recursos. 

Porém, em nossa opinião, logo no primeiro artigo da Convenção, já houve uma 

grande falha na sua confecção sobre a caracterização do que seria patrimônio cultural 

subaquático e objetos de proteção da mesma: 

 

1. a) “Patrimônio cultural subaquático” significa todos os vestígios da 

existência do homem de caráter cultural, histórico ou arqueológico que se 

encontrem parcial ou totalmente, periódica ou continuamente, submersos 
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há, pelo menos, 100 anos, nomeadamente: i) Sítios, estruturas, edifícios, 

artefatos e restos humanos, bem como o respectivo contexto arqueológico 

natural; ii) Navios, aeronaves e outros veículos, ou parte deles, a 

respectiva carga ou outro conteúdo, bem como o respectivo contexto 

arqueológico e natural; e iii) Artefatos de caráter pré-histórico 

(Convenção Sobre a Proteção do Patrimônio Cultural Subaquático, 2001). 

  

Nesse sentido há uma grande falha na própria legislação que protege o patrimônio 

cultural subaquático. Em nossa opinião, essa restrição temporal de 100 anos não condiz 

com a totalidade do objeto de estudo da Arqueologia Histórica, Marítima, Náutica e 

Subaquática. Segundo o próprio Keith Muckelroy (1978), a Arqueologia Marítima busca 

estudar culturas materiais produzidas por grupos sociais que se relacionam com atividades 

ligadas ao mar, podendo ser oriundos de qualquer sociedade, em qualquer período, desde 

os primeiros hominídeos até os dias de hoje. Não deve existir limitação temporal no estudo 

das culturas materiais para serem consideradas fontes de conhecimentos arqueológicos. 

Sendo assim, de acordo com a Convenção da UNESCO sobre a proteção do 

patrimônio cultural subaquático, somente em abril de 2012, ao completar 100 anos de seu 

afundamento, o sítio arqueológico de naufrágio formado pelos restos do navio Titanic se 

tornou objeto de estudo da Arqueologia. Antes disso, segundo a Convenção, este sítio 

arqueológico de naufrágio não seria importante para a compreensão do passado humano, 

seus restos não precisavam ser protegidos e preservados? O que falar a respeito dos sítios 

arqueológicos subaquáticos da Segunda Guerra Mundial? Seus vestígios então não devem 

ser preservados, podendo estar à mercê de caçadores de tesouros sem escrúpulos que só 

visam obtenção de lucro através da venda de espólios?  

Uma das maiores lutas pessoais nossas nesse sentido é que haja a mudança na 

Convenção da UNESCO, para que sítios arqueológicos submersos referentes às Guerras 

Mundiais sejam enquadrados como patrimônios culturais da humanidade. Este deve 

proceder como forma de satisfação aos familiares e as vítimas que perderam suas vidas 

nesses períodos beligerantes, além de uma nova forma de compreensão desses episódios 

através do confronto das culturas materiais com fontes de informações históricas. 
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CAPÍTULO 3 – A ARQUEOLOGIA DAS GUERRAS MUNDIAIS NOS 

AMBIENTES AQUÁTICOS 

 

3.1 – Uma visão geral 

 
 

Certamente os períodos beligerantes afloram o que há de pior em todos os sentidos 

na natureza humana. O conhecimento científico acumulado por toda humanidade se volta 

quase que exclusivamente para o desenvolvimento de tecnologias que serão usadas para 

causar destruição de maneira mais rápida, mais eficiente e avassaladora. A nação que 

possuir mais recursos e melhor souber usá-los, certamente será a grande vitoriosa. 

Consequentemente, advinda à vitória em campos de batalha procederá ao domínio político 

subsequente a tal, determinando fatores que definirão as diretrizes políticas mundiais a ser 

seguidas pelo restante do mundo. A Arqueologia das Guerras se propõe a estudar os 

testemunhos materiais remanescentes desses períodos, dando ênfase ao cunho social que 

existe por detrás dos artefatos (D’ÁVILA, 1996;; ROBERTSHAW & KENYON, 2008; 

NEYLAND, 2011). 

Inicialmente, a Arqueologia Subaquática das Guerras Mundiais focava 

exclusivamente na identificação e localização de restos de navios com o objetivo de se 

descobrir as causas que ocasionaram os seus naufrágios. Isso se dava pelo fato de que essas 

pesquisas eram realizadas por exploradores subaquáticos, e não por arqueólogos. Esses 

aventureiros se contentavam apenas em colocar pinos em um globo terrestre, que 

demarcavam a localização dos restos de notórios navios (como exemplo os restos do 

Bismarck, USS Yorktown, porta-aviões japoneses, submarinos alemães, estadunidenses 

etc). Esses exploradores não eram arqueólogos, e até mesmo por falta de conhecimento 

agiam, e agem até hoje, em muitos aspectos de forma oposta do que arqueólogos se 

comportariam nas pesquisas em sítios de naufrágios. O foco da Arqueologia não se prende 

apenas nos aspectos técnicos, como os exploradores o fazem, e sim em proporcionar a 

obtenção do mais fidedigno contexto do sítio em si, seus aspectos culturais, sociais, 

econômicos, políticos, religiosos (ARCHIBALD, 1999; MEANS, 2001; DUNMORE & 

MARSHALL, 2002; TULLY & PARSHALL, 2005 apud NEYLAND, 2011). 
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No final da década de 80, começo dos anos 90 do século XX, o órgão da Marinha 

dos Estados Unidos (US Navy) chamado NHHC (Naval History and Heritage Command) 

começou a desenvolver pesquisas em sítios de naufrágios formados por restos de navios da 

Marinha norte-americana e sítios de naufrágios formados por restos de aviões de seu país -  

oriundos das Guerras Mundiais como parte de sua competência. Esse órgão também 

trabalhava dando assistência às forças navais estrangeiras que possuíam naufrágios 

localizados em águas territoriais dos Estados Unidos. Podemos afirmar que nesses moldes 

foram iniciadas as primeiras pesquisas arqueológicas subaquáticas sistemáticas realizadas 

por arqueólogos nessa temática. O NHCC no começo de seus estudos de Arqueologia 

Subaquática das Guerras trabalhava com formulações básicas: onde os restos do navio(s) 

ou do avião(s) estava(m)? As evidências no sítio de naufrágio confirmam as causa oficiais 

do seu afundamento, ou, se a causa for indeterminada, é possível se determinar as causas a 

partir das culturas materiais encontradas in situ? Qual o estado de preservação do sítio? Na 

maioria dos casos, como forma de divulgação das pesquisas, o NHCC apresenta os 

resultados dessas para interessados na temática e para aqueles que foram responsáveis pelo 

descobrimento ocasional dos sítios de naufrágios (NEYLAND, 2011). 

Independente da superfície que testemunhos materiais referentes às Guerras 

Mundiais se encontrem (emersa ou submersa), a memória dos que estiveram diretamente 

envolvidos, combatentes ou pessoas comuns que viveram nos períodos, ainda é muito 

forte. Os sentimentos de comoção e tristeza ainda se encontram muito vivo na vida das 

famílias que foram envolvidas. O fato dos familiares em tratar os restos das embarcações 

que seus entes serviram e morreram como sepulturas de guerra é muito favorável para a 

Arqueologia e para a conservação do patrimônio cultural que estas embarcações 

representam (GREEN, 2004; NAS, 2009; NEYLAND, 2011).  

A guerra transforma uma paisagem e modifica significantemente o cotidiano das 

pessoas. Situações habituais não mais existem. O medo impera, aliado a escassez de bens e 

suprimentos de primeira necessidade. Praticamente tudo o que existe na nação é voltado 

para o esforço de guerra. Esses fatos são tão marcantes para os que vivenciaram, que hoje, 

passado mais de 70 anos, as pessoas que na época eram adultos jovens, crianças, e que 

ainda se encontram vivas, podem não se lembrar do que comeram no café da manhã ou o 

que almoçaram, mais se recordam perfeitamente de muitos episódios que vivenciaram na 

época, que os marcaram de tal forma, que se recordam como tivesse acontecido no dia 

anterior. A guerra deixa feridas que somente para os que vivenciaram seu cotidiano podem 
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realmente compreender o quão bárbaro ela representa (ROBERTSHAW & KENYON, 

2008). 

Para um entendimento da temática da Arqueologia das Guerras Mundiais, temos 

que compreender que o século XX teve como o seu maior desafio o combate às tiranias, 

além de uma singela característica de ter sido contemplado com duas Grandes Guerras 

Mundiais e uma não declarada Guerra-Fria entre as duas maiores potências do planeta no 

período pós-guerras (Estados Unidos e antiga União-Soviética).  O advento da nova ordem 

política mundial no período pós-guerra se originou principalmente devido às grandes 

nações européias na época não terem poder político ou militar, nem ao menos convicção 

moral para reorganizar a nova ordem mundial (D’ÁVILA, 1996; NEYLAND, 2011).  

No final da segunda Guerra Mundial, a conjuntura global que iria perdurar pelos 

próximos anos podia ser resumida: 

 

[...] o vácuo criado pela ausência do equilíbrio europeu foi logo 

preenchido pelas duas superpotências: os Estados Unidos e a União 

Soviética [...] Os Estados Unidos possuíam a maior economia do mundo 

e o monopólio da bomba atômica; do outro lado havia a Rússia com um 

numeroso exército capaz de impor o comunismo à ferro e fogo nos países 

da Europa do Leste [...] A França e a Inglaterra estavam empenhadas na 

sua reconstrução econômica; a Alemanha, que fora a grande ameaça para 

a paz no início do século XX, desapareceu do mapa europeu [...] 

(D’ÁVILA, 1996, p. 21-22). 

 

Sob a ótica material, sobretudo na Segunda Guerra Mundial, houve um grande 

aperfeiçoamento da tecnologia naval, equipamentos bélicos, desenvolvimento da aviação 

voltada para o combate, aviação naval, armas de destruição em massa.  O desenvolvimento 

tecnológico consequentemente acarretou uma grande perda de belonaves (embarcações e 

aeronaves) e vidas humanas. De acordo com o arqueólogo Robert S. Neyland (2011), a 

grande maioria dos sítios provenientes de acontecimentos trágico-navais e trágico-aéreos 

localizam-se nos Oceanos Atlântico e Pacífico, mar Mediterrâneo e Caribe (embarcações, 

aeronaves e submarinos), com uma grande diversidade de sítios de naufrágios provenientes 

de diferentes nações, com diferentes tipologias. 

Os sítios arqueológicos da Primeira e Segunda Guerra Mundial possuem diferentes 

significados para distintos grupos de pessoas. A importância para a Arqueologia em 
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estudar a temática referente às Guerras Mundiais do Século XX se dá pelo fato de que 

vestígios materiais presentes nos sítios arqueológicos oriundos dessas batalhas representam 

lembranças dos conflitos que alcançaram praticamente todas as nações do mundo, e 

transformaram o mundo moderno. As tragédias navais se equiparam às perdas humanas 

como sepulturas de guerra na memória dos que perderam suas vidas em batalha, ou que 

deram suporte no esforço de guerra, estando esta memória viva tanto nas gerações 

passadas, no presente e para futuras gerações também. Os sítios arqueológicos das Guerras 

Mundiais representam sepulturas de irmãos de armas, amigos, pais, avós e ficarão para 

sempre guardados nas memórias dos que perderam entes queridos, sendo este um fator 

muito importante para a Arqueologia como forma de preservação dos patrimônios culturais 

da humanidade que estes sítios representam (ROBERTSHAW & KENYON, 2008; 

NEYLAND, 2011). 

Os naufrágios oriundos das Guerras Mundiais são incrivelmente numerosos. Para o 

arqueólogo estadunidense Robert S. Neyland (2011), estes sítios certamente representam 

um dos campos de estudos da vertente arqueológica dos Ambientes Aquáticos mais 

promissores quando nos referimos a sítios arqueológicos do Século XX. Esse fato se dá 

devido à numerosa gama de perda de embarcações e aeronaves que foram acumuladas no 

período das Primeiras e Segundas Guerras Mundiais serem maiores do que em qualquer 

conflito anterior da história da humanidade. Dentre as duas Grandes Guerras Mundiais do 

século XX, o maior número de baixas é atribuído principalmente por volta da metade do 

século (Segunda Guerra Mundial), em decorrência do desenvolvimento de materiais 

bélicos que não somente danificariam navios, ou seriam utilizados para capturas, mas sim 

desenvolvidos para ocasionar a destruição dos inimigos. 

Dentre as inúmeras inovações tecnológicas que foram concebidas na Segunda 

Guerra Mundial, como torres giratórias, minas explosivas, minas antitanques, minas 

antipessoais, torpedos com maior precisão. Houve também um grande avanço na 

metalurgia, com materiais de melhor qualidade e na produção de armas e equipamentos em 

série. As embarcações ficaram maiores, mais protegidas e armadas (Imagem 33), 

consequentemente se tornaram alvos mais fáceis. Houve um grande desenvolvimento 

também do bombardeio aéreo. A aviação naval fora introduzida em combate pela primeira 

vez na Primeira Guerra Mundial, sendo responsável por valorosos serviços naquele 

conflito. Na Segunda Guerra Mundial, com o advento maior da tecnologia, seu emprego 

foi ainda mais eficaz, expandindo o combate aéreo para o ar, sendo as aeronaves 
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responsáveis por abaterem diversos tipos de embarcações, que se transformariam nos 

inúmeros sítios de naufrágios que hoje os restos desses navios representam. 

(CHURCHILL, 1959, MASON, 1975, NEYLAND, 2011). 

 

Os combates aéreos e os bombardeios provenientes dos grandes navios na Segunda 

Guerra Mundial contribuíram não só com o afundamento de navios, mas também com a 

perda de milhares de aeronaves. Além de vasos de guerra e aeronaves, há também uma 

grande gama de diferentes tipologias de sítios de naufrágios que englobam barcaças de 

desembarque (Imagem 34), ou LC (landing craft), barcaças de desembarque de assalto 

anfíbio (Imagem 35), ou LCA (landing craft assault), barcaça de desembarque de 

infantaria, ou LCI (landing craft infantry), navios de desembarque de infantaria (Imagem 

36), ou LSI (landing ship infantry), barcaças de desembarque de tanques , ou LCT (landing 

craft tanks), navios de desembarque de tanques (Imagem 38), ou LST (landing ship tanks), 

veículos militares,  navios mercantes e inúmeros outros tipos mais (NEYLAND, op. cit). 

 

Imagem 34 – Barcaça de desembarque (LC) utilizada na invasão da Normandia no Dia “D” por forças 

britânicas. Fonte: http://g503.com/forums/viewtopic.php?f=108&t=132975. 

Imagem 33 – Encouraçado japonês Yamato.                                                      

Fonte: http://www.dimensionsguide.com/wp-content/uploads/2009/12/Yamato-Battleship.jpg 

http://g503.com/forums/viewtopic.php?f=108&t=132975


94 

 

 

Imagem 35 – Barcaça de desembarque de assalto anfíbio (LCA) sendo empregada na invasão do Dia “D” por 

tropas canadenses. Fonte: http://www.sfu.ca/tracesofthepast/wwii_stills/D-Day/CANLCT.JPG. 

 

Imagem 36 – Navio de desembarque de infantaria (LSI) empregado na invasão da Normandia, França.     

Fonte: http://www.wrecksite.eu/wreck.aspx?11812. 

 

Imagem 37 – Navio de desembarque de tanques (LST) empregado na invasão da Normandia, França.            

Fonte: http://www.privateletters.net/photos_eto.html. 

http://www.sfu.ca/tracesofthepast/wwii_stills/D-Day/CANLCT.JPG
http://www.privateletters.net/photos_eto.html
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Talvez a mais assustadora de todas as armas, com exceção da bomba atômica, e que 

teve o ápice do seu desenvolvimento e operacionalidade na Segunda Guerra Mundial 

foram os submarinos. Além do grande temor que essas belonaves provocavam e poder de 

destruição, tinham como grande vantagem sua versatilidade, visto que podiam atacar seus 

alvos tanto submersos, por meio de torpedos, como também em superfície, através de seus 

canhões. Por ser uma arma oculta, suas guarnições, de forma covarde e desleal, atacavam 

muitas vezes sem ao menos sem serem percebidas as suas presenças (CHURCHILL, 1959; 

MASON. 1975).  

O dia primeiro de setembro de 1939 marcou o início da Segunda Guerra Mundial, 

com a Polônia sendo invadida pela Alemanha. A Inglaterra e França entraram no conflito 

para defender o país invadido, como havia sido acordado anteriormente. Segundo 

Campbell (1993), no dia 27 de setembro de 1939, Varsóvia, capital da Polônia, rendeu-se 

diante da superioridade inimiga, cujo poderio aéreo era estimado em torno de 12 mil 

aviões. Assim começava a Segunda Grande Guerra e o início da campanha alemã para a 

dominação da Europa. 

Em 1940 as atividades beligerantes de caráter naval se concentravam basicamente 

no Atlântico Norte. No continente europeu, a guerra passava por uma estranha calmaria. 

Durante seis meses não aconteceu maior incidente envolvendo a Alemanha e a aliança 

Anglo-Francesa. Em abril de 1940, com a invasão da Dinamarca e da Noruega pela 

Alemanha cessava essa tranquilidade momentânea. Em maio, as grandes batalhas 

realmente começaram com a ofensiva alemã a Oeste, atacando a Bélgica, Países Baixos e 

França, que diferente da Primeira Guerra Mundial, em seis semanas, cercada pelas forças 

blindadas do inimigo, teve que se render sem ao menos lutar, tendo sido feitos cerca de 

1.900.000 prisioneiros de guerra franceses pelos alemães (LUKACS, 1980 apud ALVES, 

2002). 

A partir de julho de 1940 se intensificaram as operações submarinas alemãs, no 

conflito que ficou marcado na história como Batalha do Atlântico. O grande responsável 

pelo desenvolvimento da arma submarina alemã foi o Almirante Karl Doenitz, ex-

submarinista no período da Primeira Guerra Mundial, comandante da força de submarinos 

(BdU) entre 1935 e 1943 e comandante-em-chefe da Kriegsmarine entre 1943 e 1945. 

Dentre as principais lições que Doenitz aprendera na Primeira Guerra, foi de que um 

submarino sozinho não poderia causar muitos danos, e para maximizar os estragos, 

principalmente a comboios de mercantes escoltados, estes deveriam atacar em grupos, nas 
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chamadas “alcateias”. Doenitz,, experiente submarinista, havia desenvolvido uma tática de 

ataque a comboios de mercantes, que David Mason explica: 

 

Doenitz planejava dispor grupos de submarinos numa ampla curva 

côncava, na qual o inimigo penetraria como o melhor método possível de 

operação. O primeiro submarino a avistar um inimigo recuaria, manteria 

contato e comunicaria a posição do navio aos outros submarinos da 

formação, que fechariam sobre o navio pelos flancos e pela retaguarda, 

como as mandíbulas de um gigantesco predador (MASON, 1975 p. 12). 

 

 Segundo David Manson (1975), desencadeado pelo grande sucesso que a tática de 

ataque em matilha havia proporcionado, existia uma imensa vontade de se aumentar a 

flotilha de submarinos alemães. Seguindo os termos do Acordo Naval Anglo-Germânico, 

que não mais questionava a quantidade de peças nos u-boats, e dentro do limite de 500 

toneladas, o almirante Karl Doenitz tendo levado outros fatores pertinentes em conta como 

maneabilidade, conforto para guarnição, rapidez de mergulho diante de uma emergência, o 

chamado fator de ocultamento de superfície, havia escolhido para aumentar a flotilha da 

KriegsMarine os novos submarinos Tipo VII (Imagem 38). Estes novos modelos tinham 

quatro tubos lança-torpedos na proa e um na popa, transportando ao total 14 torpedos. Era 

muito manobrável quando submerso, e em superfície atingia até 16 nós. Sua capacidade de 

mergulhar totalmente era em apenas vinte segundos. Novas modificações aumentaram o 

seu peso para 517 toneladas, aumentando assim seu alcance, passando dos restritos 900 km 

para respeitáveis 1.400 km de alcance. 

 Os submarinos tinham de enfrentar pequenas escoltas, ou na maioria das vezes 

nenhuma. Devido a essas falhas, os submarinistas podiam aplicar as táticas que Doenitz 

defendia que era de atacar em períodos noturnos com desfechos na superfície. Deste modo, 

os “Asdics”, sonares usados na época, eram quase impotentes para localizá-los. Outra 

vantagem dos submarinos era a grande velocidade que se deslocavam quando se 

encontravam em superfície, por intermédio dos motores a diesel que os propulsionavam, 

tornavam os submarinos alemães superiores aos “vasos de guerra” que os Aliados 

utilizavam na época. Quando noite, a dificuldade para os caça-submarinos encontrarem 

suas presas, e até mesmo para os navios mercantes tentarem se defender na vastidão do 

Atlântico era imensa, já que suas superestruturas se fundiam completamente com a 



97 

 

escuridão sem interromper o horizonte. Mason nos explica como essa arma submarina 

tinha vantagem sobre seus alvos: 

 

[...] Somente num golpe de sorte o vigia do destróier, com um holofote, 

descobria a sua posição. Por outro lado, para os comandantes dos 

submarinos, a elevada estrutura de um  petroleiro ou cargueiro silhuetava-

se nitidamente contra o fundo do céu noturno, proporcionando-lhes um 

alvo perfeito [...] Quando os comandantes de submarino, percebendo a 

capacidade de escolta, sentiram que as circunstâncias lhes eram 

totalmente favoráveis, passaram a agir com audácia sem precedentes. 

Penetravam frequentemente as fileiras centrais do próprio comboio e 

atiravam contra o alvo escolhido quase à queima roupa [...] (MASON, 

1975 p. 37, 40). 

 

Imagem 38 – Plano de construção do submarino alemão Tipo VII.  

Fonte: http://www.heiszwolf.com/subs/plans/planstypeVIIC.jpg 

 

 Em face à instabilidade política e militar que pairava no mundo em maio de 1940, 

um ano e meio antes de os Estados Unidos serem atacados pelas forças japonesas, o 

presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt encaminhara um estudo ao Chefe 

do Estado Maior das Forças Armadas do seu país, General Marshall sobre qual seria a 

resposta das forças armadas de seu país se a América Latina, e particularmente o Brasil, 

sofresse um desembarque de tropas alemãs em sua costa. Havia rumores vindos de Londres 

que 6.000 nazistas, embarcados em navios mercantes, constituíam um possível meio para 

http://www.heiszwolf.com/subs/plans/planstypeVIIC.jpg
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que elementos da 5ª Coluna que se encontravam no Brasil se apoderassem do governo do 

país. Imediatamente foi confeccionado o “Plano Arco Íris Nº 4”, no qual constava o auxílio 

ao governo brasileiro de dez mil homens por via aérea e mais cem mil por via marítima, a 

fim de prevenir qualquer revolta no país instigada pelo Eixo (DUARTE, 1971).  

 Tal mobilização para coibir um possível desembarque de forças eixistas em curto 

tempo, só podia ser feito devido ao aperfeiçoamento tecnológico que o mundo estava 

passando no período, através de novas tecnologias militares. Seriam usados 4 couraçados, 

2 porta-aviões, 9 cruzadores e 3 esquadrões de contratorpedeiros no emprego do pessoal 

que seriam utilizados para repelir o afronte alemão. Sob ordens do General Marshall, o 

Major norte-americano A. P. Seversky foi um dos principais estrategistas desse plano. As 

ações militares estadunidenses, segundo tradução feita pelo General do Exército Brasileiro 

Paulo Duarte, conforme palavras do próprio Major Seversky sobre o plano de coibir um 

possível desembarque de forças alemãs seria da seguinte forma:  

 

Se a Alemanha tentasse apoderar-se de cabeças de praias ao sul do nosso 

país, ou em áreas da América Latina pelo método da Quinta Coluna, 

teríamos, sem dúvida, de por mãos à tarefa de repeli-las militarmente. O 

método de ocupação pode ter de ser usado, e a ação coordenada dos três 

elementos da guerra moderna, forças de terra, mar e ar, levada a efeito. 

Aplicaríamos, naturalmente, as táticas de destruição reduzidas ao 

mínimo, ocupando temporariamente territórios com o menor dano 

possível para os nossos vizinhos. (DUARTE, 1971, p. 35). 

 

 

Dentre os anos de 1941 e 1942, os submarinos alemães conseguiram afundar 973 

navios aliados entre a costa americana e Caribe (Gráfico 2 e Tabela 1).  Neste período, as 

operações navais alemães eram compostas de apenas quatorze submarinos. Segundo o 

premier britânico na Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill (1959), o Alto Comando 

da Força Submarina Alemã planejava a construção de 1.150 submarinos. Graças ao 

bloqueio das forças navais inglesas no Atlântico este plano foi frustrado, pois as ações 

navais da Marinha Real Britânica impossibilitaram a aquisição de matérias-primas pelos 

alemães, fato que os impediu de concretizar este plano. 

 



99 

 

 

Gráfico 2 – Perda de Submarinos durante a segunda Guerra Mundial. Fonte: Naval History Division 1963: 8, 

159-174; Joint Army-Navy assment Comitee 1947: 1-28 apud Neyland, 2011. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 – Vasos de guerra afundados durante Segunda Guerra Mundial. Fonte: Naval History Division 

1963: 8, 159-174; Joint Army-Navy assment Comitee 1947: 1-28 apud Neyland, 2011. 
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Período 
América do 

Norte 

Golfo do 

México 

América 

Central e 

Caribe 

Costa do Brasil Total 

Jan-Mar/1942 83 (67%) 8 (7%) 2 (26%) - 93 

Abr-Mai/1942 47 (23%) 65 (32%) 81 (40%) 9 (5%) 202 

Jul-Set/1942 23 (18%) 20 (16%) 75 (59%) 9 (7%) 127 

Out-Dez/1942 7 (12%) - 31 (51%) 22 (37%) 60 

Jan-Jul/1943 2 (6%) 3 (9%) 14 (42,5%) 14 (42,5%) 33 

Jul-Dez/1943 2 (6%) 1 (3%) 11 (32%) 20 (59%) 34 

 

Tabela 1 – Navios Aliados afundados por submarinos do eixo nas Américas. Fonte: SANDER, R. O Brasil 

na mira de Hitler: a história dos afundamentos dos navios brasileiros pelos nazistas. Rio de Janeiro: 

Objetiva, 2007, p.105. 

 

 

3.2 – Estudos de casos 
 

3.2.1 – O USS Arizona 

 

Imagem 39 – USS Arizona navegado durante a década de 1930 em algum lugar do Atlântico. 

Fonte: http://www.history.navy.mil/photos/images/h57000/h57665.jpg 

http://www.history.navy.mil/photos/images/h57000/h57665.jpg
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 O dia 16 de março de 1914 foi um dia histórico para a Marinha dos Estados Unidos. 

Neste dia, no estaleiro naval do Brooklyn, Nova Iorque, oficialmente foi iniciada a 

construção de um novo vaso de guerra, o USS Arizona  (Imagem 39). A construção do 

Arizona  foi resultado de uma corrida armamentista naval que havia começado nas últimas 

décadas do século XIX. Os novos vasos de guerra feitos de ferro e aço, e com suas armas 

montadas em torres giratórias faziam com que os vasos de guerra de madeira com seus 

canhões fixos se tornassem obsoletos. O império britânico até então continuava a dominar 

os mares, porém via alguns de seus históricos rivais como França e o recém-criado Império 

Germânico se aproximando de seu poderio naval. Duas potências não europeias corriam 

“por fora”, fazendo com que suas força navais, e áreas de influências se expandissem, 

fomentados pela corrida armamentista que pairava na época: os Estados Unidos e o Japão 

(DELGADO 1989, 1992; JASPER, DELGADO, ADAMS, 2001). 

Em 1906, a corrida armamentista acelerava cada vez mais, indicando que um 

conflito global se aproximava. A Grã-Bretanha acabara de construir o maior e mais 

formidável vaso de guerra do mundo até então: o HMS Dreadnought. O navio fazia 21 nós 

de velocidade - cinco nós a mais do que o mais moderno navio norte-americano - além do 

mais, era armado com dez enormes canhões de 12 polegadas em suas torres. A construção 

deste vaso colossal fomentou ainda mais a crescente corrida armamentista, fazendo com 

que todas as potências do mundo acelerassem seus processos de construções navais, 

almejando atingir o patamar do império britânico. Em 1906, a Marinha dos EUA autorizou 

a construção de um primeiro navio da classe “Dreadnought”, o USS Delaware. 

(DELGADO, 1989 ; RUSSEL & MURPHY, 2008). 

Em 1908, um afã de se atingir o mesmo nível de poderio naval das grandes 

potências mundiais se estabeleceu no governo dos Estados Unidos da América. O 

Congresso dos EUA autorizara a construção de mais 16 navios da classe “Dreadnought”, 

chamada de “Grande Flotilha Branca”, com o intuito de formar as Frotas do Atlântico e do 

Pacífico. Ainda não satisfeita, em 1914, com o objetivo de possuir o maior poderio naval 

do mundo, a Marinha dos EUA resolvia conceber uma nova classe de super vasos de 

guerra, os “Super Dreadnoughts” (JASPER, DELGADO, ADAMS, op. cit). Essa nova 

classe de navios foi batizada oficialmente como Pensylvania , e possuía apenas dois navios: 

o USS Pensylvania  e o USS Arizona , finalizado e comissionado em 17 de outubro de 1916, 

com o nome de USS Arizona (BB-39). .  
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O USS Arizona possuía 185 metros de comprimento, 29,5 de boca e 9,3 metros de 

pontal. Podia deslocar até 33.000 toneladas. O vaso de guerra possuía 150 anteparas de 

formas curvas, distribuídas em quatro níveis de cobertas abaixo do convés superior. Os 

navios de classe Pensylvania , o USS Pensylvania e o USS Arizona , carregavam duas vezes 

mais armamentos do que os navios de classe Dreaghnought. Como principal armamento, o 

USS Arizona  possuía quatro grandes torres giratórias, armadas com canhões de 14 

polegadas. Além das torres, o “Super Dreaghnought” carregava vinte e duas metralhadoras 

de 5 polegadas, calibres 51 mm, quatro metralhadoras antiaéreas de 3 polegadas, calibre 50 

mm, trinta e nove metralhadoras calibre 45 mm, além de dois tubos de torpedos de 21 

polegadas (DELGADO, 1989, 1992; JASPER, DELGADO, ADAMS, op. cit; GRAHAM, 

2008). 

Apesar de mais poderoso do que o HMS Dreaghnought, o USS Arizona  não era 

mais veloz que o vaso de guerra britânico. Ele possuía quatro turbinas Parsons e vinte 

boilers Babcock and Wilson, que os proporcionava 33.375 cavalos de força, com uma 

velocidade máxima de 21 nós. O sistema de propulsão do navio durante sua existência não 

sofreu muitas alterações, mesmo em sua modernização. O Arizona  em 1916, já possuía 

como combustível óleo diesel, tecnologia de ponta na época. (DELGADO, 1989, 1992; 

JASPER, DELGADO, ADAMS, op. cit; GRAHAM, 2008). 

Originalmente o navio fazia parte da 8ª Divisão de Batalha, sediado em Norfolk, 

Virginia, onde foi empregado durante a 1ª Guerra Mundial. Devido à escassez de óleo 

diesel durante a Primeira Grande Guerra, o navio foi utilizado como escola para 

treinamento de artilharia, na Baía de Cheasapeake, Maryland, e patrulhou a costa dos 

Estados Unidos antes de se juntar aos outros navios norte-americanos que estavam nos 

mares europeus.  Com o fim do conflito, e até 1929, o USS Arizona atuou em diversas 

missões, servindo como navio de transporte e atuando no Oceano Pacífico (LENIHAN, 

1990; JASPER, DELGADO, ADAMS, 2001). 

Em 1929, o Arizona  aportou em Norfolk, Virginia, para sofrer modernizações. 

Voltou ao serviço ativo da Marinha dos Estados Unidos em 1931. Dentre as melhorias, 

foram praticamente dobrados seus reservatórios de combustível, passando de 2.332 

toneladas para 4.630 toneladas. Novos tubos de torpedos foram adicionados nas laterais do 

casco do navio, aumentando assim sua embocadura para 32,3 metros. Foram adicionadas 

camadas extras de blindagem contra fogos inimigos, uma moderna usina de energia e 

algumas melhorias em seus motores. Novas blindagens foram adicionadas em seu casco 
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contra torpedos, como também outras foram adicionadas em seu convés superior visando 

protegê-lo contra artilharia aérea. As melhorias em seus motores e a nova usina de energia 

permitiram que mesmo com o peso extra vindo das novas modificações, o navio 

permanecesse com a mesma velocidade de cruzeiro antiga quando ainda não as possuía. 

Foram feitas melhorias também em seus armamentos. Os canhões de 14 polegadas 

sofreram uma elevação de 15 graus, aumentando assim o seu alcance útil em um raio de 10 

milhas. As metralhadoras também sofreram elevações de 30 graus, dobrando assim o seu 

raio de alcance. Em 1940, após sofrer todas as suas modernizações, o Arizona foi enviado 

para o Pacífico (LENIHAN, 1990; JASPER, DELGADO, ADAMS, 2001; GRAHAM, 

2008). 

Em 7 de dezembro de 1941, o Japão, com 31 navios de guerra, chamada de  força 

naval Kido Butai, composta de seis portas aviões que transportavam 432 bombardeiros e 

caças, atacou a base americana de Pearl Harbor, no Havaí, e as instalações militares que 

possuíam em Cavite e Corregidor, nas Filipinas. O arquiteto deste ataque surpresa, 

chamado de Operação Sul ou “Southern Operation”, foi o Almirante Isoruku Yamamoto.  

A força naval Kido Butai zarpara da Baía Hittokapu, localizada nas ilhas Kuril, norte do 

Japão, no dia 25 de novembro de 1941, ao mesmo tempo enquanto diplomatas japoneses 

negociavam com os norte-americanos em Washington. As 06h 20min do fatídico dia 07 de 

dezembro de 1941, uma primeira onda de 183 caças foi lançada dos porta-aviões japoneses 

Akagi, Hiryu, Soryu, Kaga, Zuikakau e Shokaku em direção a Pearl Harbor. Seria um voo 

de cerca de 1h e 30min até os seus objetivos. Às 07h 02min, cerca de uma hora após os 

lançamentos da primeira onda de aeronaves, dois operadores de radar norte-americanos 

visualizaram em seus equipamentos uma grande massa voadora. Cientes que uma 

esquadrilha de bombardeiros B-17’s deveria pousar naquela manhã em Pearl Harbor, os 

militares observaram a grande massa sem preocupação e continuaram com seus afazeres 

normais. Às 07h 15min, outra onda de 170 caças foi lançada dos porta aviões japoneses. 

Ao total, se encontravam no ar 353 caças japoneses rumando em direção às bases norte-

americanas (BAKER, 1973; DELGADO, JASPER, ADAMS, 2001). 

Precisamente às 07h 57min, o céu de Oahu, Havaí, ficou negro, ofuscado pelas 

silhuetas das aeronaves japonesas Nakajimas “Kates”, Mitsubishi AGV12 Reissen Zero e 

pelos bombardeiros Aichi D3A1. A onda de ataques e torpedeamentos pegou a Frota 

Americana do Pacífico enquanto dormia. Era um domingo, e em fins de semana havia um 

regime aliviado para os marinheiros, a alvorada era geralmente mais tarde. Essa agressão 
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surpresa, sem declaração de guerra, pegou a esquadra norte-americana do Pacífico 

completamente desprevenida, com seus navios ancorados ou atracados. Em duas horas de 

ataque, cerca de 20 navios foram afundados ou danificados gravemente, e 164 aeronaves 

destruídas, totalizando mais de 2.400 mortes, além de milhares de feridos. As baixas 

japonesas se resumiram em um minissubmarino afundado e em 55 aeronaves abatidas. A 

intenção da força aeronaval japonesa era eliminar a esquadra norte-americana no Pacífico. 

Nos primeiros 15 minutos de ataque, aeronaves japonesas atingiram o Arizona com 

diversas bombas, danificando gravemente o navio. Às 08h10min daquela manha, o USS 

Arizona sofreria o seu desfecho mortal. Um bombardeiro japonês Nakajima B5N2 “Kate” 

iria desferir uma bomba de 1.760 libras que atingiria a torre número 2 e penetraria em seu 

interior antes de explodir. Essa bomba atingiria um paiol de pólvora negra e o detonaria. A 

detonação neste paiol iniciaria um grande incêndio nos paióis de proa que armazenavam 

pólvora branca, usada nas armas das torres de proa (BAKER, 1973; DELGADO, JASPER 

ADAMS, 2001). 

  Quando os paióis de proa explodiram fizeram com que grande parte dos paióis de 

proa abaixo do convés superior, na coberta de número 1, fossem destruídos também, 

incluindo os reservatórios de óleo diesel de proa, aproximadamente na antepara de número 

78. As duas torres de armas de proa foram destruídas pelas explosões e afundaram a 6 

metros de profundidade. O navio afundou em minutos, enquanto explosões desferiram um 

incêndio incontrolável que teve dois dias e meio de duração. As explosões e o subsequente 

incêndio mataram 1.177 marinheiros e fuzileiros navais que estavam a bordo do USS 

Arizona , incluindo o Almirante Isaac Kidd, comandante da 1ª Divisão de Navios de 

Guerra, que compreendia os vasos de guerra USS Arizona, USS Nevada e USS 

Pensylvania. O Almirante Kidd comandava as operações a bordo do USS Arizona  quando 

o navio se encontrava em treinamentos e manobras de batalha. Entre os mortos também se 

encontrava o comandante do navio, o Capitão Franklin Van Valkenburgh (LENIHAN, 

1990; DELGADO, 1989; JASPER, DELGADO, ADAMS, 2001). 

Essa tragédia foi a maior perda de vidas em apenas um único navio de toda a 

história naval dos Estados Unidos. Mais de 900 corpos das vítimas permanecem juntos aos 

restos do navio, que é considerado o túmulo e local de descanso final para as suas vítimas 

(CUMMINS & DICKINSON, 1989; MURPHY & RUSSEL, 2008). 
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3.2.1.1 – O projeto de preservação do Arizona 

 

 

Este projeto foi iniciado efetivamente em 1998 pelo National Park Service 

Submerged Resources Center  (NPS/SRC - Centro de Pesquisas Submersas do Serviço 

Nacional de Parques), Departamento de Defesa dos Estados Unidos, contando com o 

auxílio interdisciplinar também de muitos outros parceiros. Este grande projeto 

compreende um conglomerado de uma série de diversos projetos de pesquisas direcionados 

para uma compreensão da natureza e do alcance dos processos naturais que desencadeiam 

a deterioração dos restos do USS Arizona. O projeto de preservação do USS Arizona vem a 

ser um esforço cumulativo interdisciplinar de muitos anos, em que cada elemento 

envolvido no projeto contribui com informações que serão predispostas e direcionadas 

como forma de controle de decisões que serão usadas visando à preservação dos restos do 

navio em longo prazo. Muitos dos estudos realizados são voltados para se obter soluções 

que minimizem os efeitos prejudiciais ao meio ambiente que seus restos causam, sobretudo 

a partir de vazamentos do combustível que ainda permanece em seus tanques. Existe uma 

estimativa que 500.000 galões de óleo diesel ainda se encontrem a bordo dos restos do 

Arizona  (RUSSEL et al, 2004). 

O projeto primário focou em adquirir uma base de dados do sítio arqueológico de 

naufrágio formado pelos restos do USS Arizona a fim de se obter uma compreensão e 

caracterização dos processos complexos de corrosão e deterioração que os afetam, tanto 

externamente, quanto internamente. Esse estudo inicial fixou metas em prover soluções 

que pudessem minimizar o vazamento de óleo que vem ocorrendo nos restos do navio 

desde seu afundamento em 1941. Esse projeto foi criado visando servir como referência 

interdisciplinar para outros sítios arqueológicos de naufrágios compostos por embarcações 

de casco de ferro que possuem características semelhantes, tanto quanto pela matéria-prima 

de composição de casco, quanto referente a problemas ambientais que alguns sítios dessa 

natureza produzem - a exemplo de vazamento de óleo.  

Segundo os arqueólogos Larry E. Murphy e Mathew A. Russel (2008), um dos 

principais métodos usados nas pesquisas que objetivaram a obtenção das taxas de corrosão 

e deterioração das estruturas de aço dos restos do USS Arizona , visando a sua preservação 

em longo prazo foi o método chamado Finite Element Analysis (Análise de Elementos 

Finitos ou FEA). Esse método consiste em um modelo matemático calculado por 
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computador que calcula estresses teóricos nas estruturas e mudanças nas suas formas, a 

partir de diversas situações hipotéticas variáveis que podem incidir sobre estas. O FEM 

divide um pequeno pedaço sólido da estrutura em diversos menores, e submete esses 

pequenos componentes, chamados elementos, a diversos fatores que podem ser: diferenças 

de temperatura, pressão, propriedades mecânicas, ação de elementos químicos, etc. A partir 

daí é obtido o fator “finito” do elemento, ou seja, quando este é levado ao fator de estresse 

total. Esse ponto final de deterioração é chamado “nodes”. O fator “nodes” levado ao 

estresse total das estruturas permite que a partir do método FEM seja obtido um modelo 

preditivo de preservação das mesmas. 

Segundo os próprios Murphy e Russel (2008), em sítios históricos arqueológicos de 

naufrágio como o USS Arizona , feitos de cascos de ferro, o método FEM permite a 

manipulação de múltiplas variáveis, visando obtenção da taxa de corrosão e desgaste do 

aço em suas estruturas. Estresses causados com o passar do tempo, deformações em suas 

estruturas são fatores das taxas de colapso e impacto das ações dos óleos graxos e 

combustíveis sobre as estruturas. A partir do FEM, é possível usá-lo como ferramenta que 

mensure em como se devem administrar intervenções conservacionistas nas estruturas do 

sítio arqueológico de naufrágio e auxiliar na elaboração de técnicas que auxiliem na 

preservação do sítio.  

Dando continuidade ao projeto de preservação dos restos do USS Arizona , em 2001 

foram realizadas pesquisas sobre análises metalúrgicas e metalográficas dos materiais 

utilizados na sua construção original entre 1914-1916 e em sua reforma, 1929-1931. Esses 

testes foram feitos na Universidade de Nebraska, a fim de se obter as taxas de corrosão e 

naturezas dos materiais do exterior dos restos do navio. Nas análises foram utilizados 

pedaços de metal do casco do Arizona retirados em 1960, antes do Memorial ser 

construído, e amostras de aproximadamente 10 cm de partes de metal de suas estruturas, 

incluindo concreção. Oito amostras foram extraídas dos restos do navio, de estibordo, 

bombordo, popa, proa e tubos de torpedos. Nos locais de remoção de materiais foram 

colocados selantes plásticos visando evitar a formação de qualquer tipo de processo 

corrosivo nos locais. Esses testes observaram a diferença de composição do material nessas 

duas épocas, visualizando assim minúcias que diferenciam os processos corrosivos entre 

materiais dessas épocas distintas (MURPHY & RUSSEL, op. cit). 

Como se trata dos restos do USS Arizona, devido a sua importância nacional para 

os norte-americanos, qualquer tipo de pesquisa interventiva que almeje solucionar 
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quaisquer tipos de problemas, sendo sobre derramamento de óleo, ou outro fato, tem que 

ser realizada de maneira que cause um mínimo impacto conforme a política do NPS, ao 

mesmo tempo respeitando os restos do navio como uma sepultura de guerra, ou sua 

preservação em longo prazo pode ser comprometida. (RUSSEL & MURPHY, 1997). 

Distúrbios desnecessários nos restos do casco do USS Arizona  podem ser vistas por 

muitos como um problema maior do que o próprio derramamento de óleo que os seus 

restos lançam no meio ambiente, não tão substancial até o presente momento. A solução do 

derramamento de óleo aliado com a preservação dos restos do navio neste projeto agregam 

as soluções ideais voltadas tanto para a preservação do sítio arqueológico quanto para a 

preservação do meio ambiente. Pesquisadores do NPS SRC, em 2001, também coletaram 

amostras de óleo que vazam dos restos do navio e determinaram que pelo menos 1 a 2 

litros de óleo vazam de suas estruturas diariamente. Muito pouco é conhecido sobre o 

interior dos restos do navio, devido a seu status de memorial, não é permitida a penetração 

de mergulhadores em seu interior. Esse estudo representa a única oportunidade de 

caracterização segura do vazamento de óleo dos restos do Arizona , e é um primeiro passo 

para visualizar os efeitos deste vazamento sobre o meio ambiente local e sobre as 

estruturas de ferro e aço do sítio arqueológico de naufrágio. Especialistas do NPS SRC 

afirmam que o nível de vazamento de óleo dos restos do Arizona está estabilizado, e que 

essa quantidade de 1 a 2 litros diários não é capaz de causar grandes impactos no 

ecossistema marinho. Estimativas também revelaram que nos próximos anos não devem 

existir problemas com relação ao crescente destes níveis, porém é de conhecimento que o 

problema é real, e que algum dia em um futuro, seguramente ocorrerá um grande 

vazamento de óleo na Baía de Pearl Harbor. Como segurança, equipes especializadas em 

contenção de desastres ambientais da Marinha dos Estados Unidos e do NPS se encontram  

em alerta constante, e estão preparadas para conter um desastre ambiental de proporções 

gigantescas em até 30 minutos (GRAHAM, 2008). 

A questão da remoção do óleo dos restos do Arizona é perfeitamente possível de ser 

feita. O problema é que uma medida nesse sentido seria um procedimento altamente 

intrusivo em suas estruturas. Não existia apenas um reservatório para os combustíveis no 

Arizona . O combustível ficava armazenado na quarta coberta, muito compartimentalizado, 

afim de que se ocorresse algum incidente em um compartimento, este não sucederia para 

outro, não pondo o navio em risco tão grave. Os compartimentos se localizam de proa a 

popa, sendo assim uma intervenção no sentido de remover o combustível restante nos 
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restos do navio desencadearia uma operação muito complicada e não aceitável, haja vista 

que iria contrariar todo um significado de inviolabilidade e respeito aos “heróis da pátria” 

que se encontram lá sepultados. Levando em conta os fatores de simbolismo e importância 

histórica que os restos do Arizona  possuem, e que os impactos ambientais neste momento e 

em um futuro próximo são mínimos, o NPS decidiu que não estão previstas interferências 

no sentido de remoção de combustível dos seus restos (MURPHY & RUSSEL, 2008). 

Aliada as particularidades e importância histórica e simbólica que este sítio 

arqueológico de naufrágio possui, o Projeto de Preservação do USS Arizona serve como 

um modelo utilizado para ações interventivas direcionadas a outros sítios arqueológicos 

históricos de naufrágios formados por restos de embarcações de casco de ferro e aço em 

todo o mundo. O modelo de administração e controle sobre os restos do famoso vaso de 

guerra estadunidense aliam tanto ações direcionadas para a sua preservação, mantendo 

absolutamente intacto o contexto que originou a tragédia, quanto para minimizar ao 

máximo possível os efeitos que um grande vazamento de óleo poderia afetar ao meio 

ambiente (DELGADO, 1989, 1992; LENIHAM, 1989b; MURPHY & RUSSEL, 2008). 

 

 

3.2.1.2 – As pesquisas anteriores 

 

 

Os esforços para a preservação dos restos do USS Arizona  se iniciaram quando a 

superintendência do USS Arizona Memorial solicitou ao SRC que fizesse a documentação 

de seus restos. Essa solicitação resultou em um projeto que durou entre os anos de 1983 a 

1988, que objetivou responder inicialmente a certos questionamentos sobre o sítio 

arqueológico de naufrágio e todo o contexto do ataque a Pearl Harbor. Na década de 1980, 

o Congresso dos Estados Unidos determinou que o USS Arizona Memorial fosse 

subordinado ao NPS, descentralizando assim o controle total que a Marinha dos Estados 

Unidos (US Navy) tinha sobre o espaço, afim de que essa mudança de direção atendesse a 

dois requisitos: interpretação arqueológica dos restos do navio e visando uma mudança de 

alguns parâmetros na administração (LENIHAN, 1989b).  

Assim quando assumiu o controle, o NPS resolveu atender algumas indagações a 

respeito do contexto do ataque a Pearl Harbor, e especificamente sobre o USS Arizona. 

Seus restos aguçavam demasiadamente ao público, visto que uma pequena fração de suas 
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estruturas se encontra acima da linha d’água. A grande dúvida que pairava era: como os 

restos do navio se encontravam? Havia algum perigo dos restos do navio adernar para 

algum lado, ou se mover? Havia também outras dúvidas sobre qual teria sido realmente o 

fator determinante que causara o seu afundamento. Oficialmente, a Marinha dos Estados 

Unidos atribui como causa principal para a tragédia o impacto de diversas bombas 

lançadas por ataques aéreos, porém havia algumas testemunhas que insistiam que o navio 

havia sido atingido pelo menos por um torpedo, além de ter sido atingido por uma bomba 

que penetrara até algumas cobertas abaixo. Divergentes relatos de testemunhas e fontes 

históricas fizeram com que dúvidas referentes a este acontecimento do dia 7 de dezembro 

de 1941, após mais de 40 anos, ainda não estivessem sido completamente elucidados. 

Esses e outros questionamentos poderiam potencialmente ser respondidos através de 

pesquisas arqueológicas sistemáticas in situ. Até então os seus restos eram uma incógnita, 

haja vista que desde um período curto logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, 

quando foram realizadas algumas operações de salvamento de alguns materiais, ninguém 

jamais havia mergulhado nos restos do Arizona (CUMMINS & DICKINSON, 1989; 

LENIHAN, 1989; JASPER, DELGADO, ADAMS, 2001; MURPHY & RUSSEL, 2008). 

Em 1984, um dos primeiros questionamentos sobre como se encontravam os restos 

do Arizona seriam respondido pelos pesquisadores do National Park Service. No final 

daquele ano os trabalhos de documentação do exterior dos restos do navio haviam sido 

completados, gerando uma série de detalhados croquis de seus restos (Imagem 40), 

elaborando assim um mapa do sítio arqueológico de naufrágio. Esse trabalho não foi 

apenas importante por ser uma ferramenta que o público em geral visualizasse de que 

forma os restos do Arizona se encontravam, mas principalmente que, através destes 

desenhos técnicos seriam possíveis traçar estratégias de como seriam realizadas as 

pesquisas posteriores. A partir dos croquis foi possível ser elaborada uma maquete em 

escala para ser exposta no centro de visitantes do Memorial (Imagem 41), para que assim 

os visitantes se situassem exatamente em que local se encontravam em relação aos restos 

do USS Arizona (LENIHAN & MURPHY, 1989). 
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Imagem 40 – Croquis elaborados pelo NPS SRC em 1984. Fonte: MURPHY & RUSSEL, 2008, p. 9.  

 

 

Imagem 41 – Maquete elaborada pelo NPS SRC exposta no centro de visitantes do USS Arizona Memorial. 

Fonte: MURPHY & RUSSEL, 2008, p. 9. 
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Antes do National Park Service  assumir o controle administrativo do Memorial já 

existia a preocupação da Marinha dos Estados Unidos com relação a preservação dos 

restos do navio. A patrimonialização do USS Arizona se iniciou logo assim que a guerra 

terminou, vindo a culminar com a construção do Memorial em 1962. O USS Arizona 

Memorial é uma estrutura branca em forma de arco, localizada bem acima de meia nau dos 

restos do USS Arizona , composta por vinte e uma janelas abertas para o mar e com vista 

panorâmica para o céu.  O Memorial foi construído com recursos da Marinha dos Estados 

Unidos, e o responsável foi o arquiteto Alfred Preis. Esta estrutura localizada acima dos 

restos do USS Arizona  representa o maior memorial de guerra visitado em todos os Estados 

Unidos, com cerca de 1,5 milhão de visitantes anualmente (JASPER, DELGADO, 

ADAMS, 2001; RUSSEL & MURPHY, 2008). 

Como acontecem com diversos sítios arqueológicos de naufrágios, os restos do USS 

Arizona despertam interesse de mergulhadores recreativos de todo o mundo. No entanto, o 

sítio de arqueológico de naufrágio do Arizona continua sendo um local restrito para 

mergulhos. Por ser uma sepultura de guerra que contém mais de 900 vítimas em suas 

estruturas, e possuir diversos obstáculos que podem causar risco aos mergulhadores, as 

atividades de mergulho são restritas aos mergulhadores da Marinha dos Estados Unidos, 

National Park Service, e a pesquisadores que auxiliam os projetos do NPS. O sítio 

arqueológico de naufrágio do Arizona não é um espaço público para prática de esportes 

subaquáticos, logo mergulhos recreativos não são permitidos (JASPER, DELGADO, 

ADAMS, 2001). 

Pearl Harbor, como o evento que culminou com a participação dos Estados Unidos 

na Segunda Guerra Mundial é uma das datas mais significativas da história do país. A 

compreensão deste acontecimento implica no entendimento do significado da data 7 de 

dezembro de 1941. A partir deste entendimento, Pear Harbor não foi apenas um evento que 

caiu na infâmia dos estadunidenses, foi o dia em que todo o país, em que toda a sua 

diversidade finalmente se uniu, lutando por uma causa comum: liberdade e justiça 

(DICKERSON, 2012). 
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3.2.2 – Os sítios arqueológicos da campanha do Dia D 

 

 Em 06 de junho de 1944, o Dia D, o mundo testemunharia o emprego em combate 

da maior força naval que foi noticiada em toda a história da humanidade. Essa força naval 

tinha a missão de libertar a França ocupada pela Alemanha, numa missão ultrassecreta. A 

partir da libertação da França, os Aliados poderiam invadir a Europa, que desde 1939 

sofria com a dominação das forças armadas alemãs. Essa força naval Aliada era composta 

por forças dos Estados Unidos, Britânicas, Canadenses, França Livre, Polônia, Noruega 

além de outros países que participavam dando suporte técnico, totalizando mais de 175.000 

tropas e milhares de viaturas (CHURCHILL, 1959; BEEVOR, 2009; NEYLAND, 2011). 

 A missão de libertação da França Ocupada teve o algoz de Operação Netuno, e 

compreendia uma fase inicial, que era realizar a travessia até a França pelo Canal da 

Mancha ou English Channel. A fase da travessia teve o codinome de Operação Overlord. 

Os comboios navais estavam ancorados em Southampton, Inglaterra, até o momento do 

desembarque na região da Normandia, França. A esquadra era composta de quase cinco 

mil navios de desembarque que eram escoltados por seis encouraçados, quatro monitores, 

23 cruzadores, 104 torpedeiros, 152 embarcações de escolta, além de 277 varredores de 

minas que limpavam o canal à frente (BEEVOR, 2009; NEYLAND, 2011).   

Na noite anterior do desembarque na Normandia pelos Aliados, no dia 5 de junho 

de 1944, houve ainda o lançamento de um ataque aeroterrestre por forças paraquedistas de 

operações especiais, que iriam aterrar por trás das linhas inimigas, com a missão de tomar 

pontos importantes, cabeças de pontes, destruir baterias de artilharia, pontos estratégicos 

triviais para o sucesso da invasão pelos Aliados. Essas forças eram compostas por três 

divisões (101 ª e 82 ª Divisões Aeroterrestres Americanas e pela 6ª Divisão Aeroterrestre 

Britânica, que arregimentava tropas francesas em seu contingente). Para lançar essas tropas 

foram usados 1.200 aeronaves (planadores Horsa  puxados por bombardeiros Halifax), com 

capacidade para 18 paraquedistas cada (BEEVOR, op. cit.). 

Do outro lado do canal da Mancha estava a Muralha Atlântica, “que supostamente 

se estendia da Noruega à fronteira espanhola. Era mais um triunfo da propaganda para 

consumo interno do que uma realidade física” (BEEVOR, 2009, p. 54). Hitler designara 

para a tarefa de melhorar a defesa do canal ao Marechal de Campo Erwin Romell, enérgico 
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comandante de panzers, e que se tornara herói nacional na campanha alemã na África 

(CHURCHILL, 1959). 

O alvo mais óbvio para o desembarque era o Passo de Calais, que oferecia aos 

Aliados à rota marítima mais curta, uma linha direta até a fronteira alemã com menos de 

300 quilômetros. Por essas razões, a principal defesa de toda Muralha Atlântica se 

concentrava entre Dunquerque e o estuário de Somme. A segunda área mais provável de 

ocorrer a invasão da França pelos Aliados seria a Normandia. Contudo, a Kriegsmarine 

havia descartado essa região, na crença de que os desembarques só pudessem ocorrer no 

local com maré alta. Diversos fatores foram preponderantes para a escolha do Dia D e da 

Hora H. Inicialmente, o desembarque estava previsto para acontecer na manhã de 5 de 

junho, porém o mau tempo não permitiu. Houve uma pequena brecha do mau tempo no dia 

posterior, entretanto os desembarques teriam de ser feitos em maré alta. Se o desembarque 

ocorresse em maré baixa, os soldados teriam de fazer um longo caminho pelas praias, 

expostos ao fogo inimigo. Foram cinco praias no total do ataque: Omaha, Utah, Juno, 

Sword e Gold. As marés variavam em quarenta minutos de leste e de oeste, e para 

dificultar ainda mais, havia um recife submerso em um dos setores. Cada setor teve que ter 

uma Hora H diferente, que chegou a variar 85 minutos de um lugar para outro 

(CHURCHILL, 1959; BEEVOR, 2009).  

Durante o Dia D, baterias de canhões e minas aquáticas foram as principais 

responsáveis pelos danos e perdas de embarcações dos Estados Unidos, sendo as minas as 

principais abjetas. Estatísticas oficiais da Marinha dos Estados Unidos, em 19 de junho de 

1944, reportam que entre perdidas e inutilizadas foram totalizadas 162 embarcações. Cerca 

de 60 navios e barcaças foram a pique na praia de Utah e Banc du Cardonnet. Durante os 

primeiros 18 dias da invasão do Dia D, um total de 221 minas (acústicas, magnéticas e 

ativadas remotamente) foram detonadas ou desarmadas na área Utah. Enquanto a 

Inteligência Aliada indicava que havia uma linha de defesa extremamente forte por parte 

dos alemães, os navios Aliados não estavam preparados para detectar as novas minas 

acústicas e magnéticas, que acabaram causando grandes estragos nos seus vasos de guerra 

(CHURCHILL, 1959; BEEVOR, 2009; NEYLAND, 2011). 
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3.2.2.1 – As prospecções subaquáticas na Normandia 

 

 Entre os anos de 2000 e 2002, os arqueólogos subaquáticos da Marinha dos Estados 

Unidos realizaram um esforço intencional para encontrar e documentar naufrágios da 

Segunda Guerra Mundial.  Nesse tempo, o NHCC montou uma expedição científica para 

localizar e identificar perdas da Marinha dos Estados Unidos que ocorreram em 1944 

durante a Operação Netuno. A área onde foram realizados os levantamentos arqueológicos 

tinham aproximadamente 80 km², compreendendo as praias de Omaha e Utah, Pointe du 

Hoc, Banc du Cardonnet, uma região repleta de minas e a localidade de Point-et-Raz-de-la-

Percée. Na pesquisa foram usados diversos métodos de prospecções geofísicas nos 

levantamentos dos sítios arqueológicos subaquáticos, dentre eles magnetômetro de prótons, 

sonar de varredura lateral, perfilador sísmico de subfundo marinho, além de um veículo 

operado remotamente (ROV). Do total foram levantadas mais de 1.400 anomalias 

magnéticas e mais de 300 anomalias acústicas (NEYLAND, 2011). 

 

3.2.2.1.1 – Praia Omaha 

 

 Entre os remanescentes materiais encontrados no ambiente subaquático da praia de 

Omaha, Normandia foram encontrados os restos do navio USS Partridge e do navio de 

desembarque de infantaria (LSI) Susan B. Anthony. Os vestígios materiais encontrados in 

situ confirmaram a presença de quatro tanques Sherman duplex drive, conhecidos também 

por Sherman DD3 (Imagem 42), além de extensos vestígios do antigo porto artificial 

Mulberry (Imagem 43), na costa de St-Lauren-sur-Mer. Além do Mulberry, há vestígios de 

uma pista que saía da área de atracação do porto artificial, de nome Beetles. Há presença 

                                                           

3 Os tanques Sherman DD possuíam um sistema de inflagem pneumática adaptada ao seu entorno, permitindo 

que eles flutuassem, além de hélices, tornando-os veículos anfíbios. Devido ao mau tempo e a grande 

distância da praia dos tanques ao serem lançados no desembarque em 6 de junho, 27 dos 32 Sherman DD que 

deviam ter chegado à cabeça de praia em Omaha afundaram (BEEVOR, 2009). 
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também de redes de pescas, além de processos de formação que indicam presença de mais 

vestígios arqueológicos e de uma embarcação ainda não identificados (NEYLAND, 2011). 

 

Imagem 42 – Tanques Sherman e Sherman DD. Fonte: http://www.members.shaw.ca/junobeach/juno-7.htm. 

 

 

Imagem 43 – Vestígios materiais do porto artificial Mulberry, na praia Omaha. À direita da imagem, estão os 

restos de um navio ainda não identificado. Fonte: NEYLAND, Robert, S. Underwater Archaeology of the 

World Wars. In CATSAMIS, A; FORD, B; HAMILTON, D. The Oxford Handbook of Maritime 

Archaeology. New York, 2011, p. 748. 

  

3.2.2.1.2 – Praia Utah 

 

Vestígios materiais da praia Utah revelaram os restos dos navios SS Charles 

Morgan, USS Tide, USS Rich, LCT-524, uma barcaça de desembarque (LC), duas lanchas 

e restos materiais do porto artificial Goosberry. O Tide, um navio caça-minas, estava dando 

por encerrada sua jornada de detecção de minas, prestes a aportar, quando uma mina  

atingiu a sua popa, causando um imenso dano que o levou à pique. O Rich, um destroyer, 

foi também afundado por colidir com minas. Ambos os naufrágios nos dão ideia do poder 

de destruição das minas aquáticas, visto que seus restos se fragmentaram totalmente 

(NEYLAND, 2011). 

O Tide representa um excelente exemplo do destino de diversas embarcações que 

participaram do Dia D. O USS Tide (AM-125) partiu da Baía Tor em comboio com a 

http://www.members.shaw.ca/junobeach/juno-7.htm


116 

 

Esquadra Caça-Mina “A”, em 5 de junho de 1944. Durante a noite anterior ao Dia D, o 

Tide guarnecia a região costeira, protegendo o estuário de Carantan de possíveis ataques 

provenientes de e-boats alemães. Dois dias depois, na manhã de 7 de junho, o Tide, USS 

Treat e o USS Swift navegavam bem próximos à costa entre St. Marcouf e Barfleur fazendo 

a varredura e tentando localizar minas para poder dar passagem aos navios que faziam 

suporte de fogo às operações em terra. Eram 09h35min, após o pronto do reconhecimento e 

o aval para permitir navegação às outras embarcações, o caça-minas se dirigia para Banc 

du Cardonet quando foi surpreendido por uma mina. A mina o atingiu a estibordo com 

tanta violência que o arremessou fora d’água.  Às 09h45min, o Tide começou a afundar e 

adernar. Um navio, o USS Pheasant, assim que percebeu a situação se posicionou à 

bombordo do Tide a fim de fazer à evacuação da tripulação e o transbordo para bordo dos 

sobreviventes, enquanto o Tide adernava para estibordo. Às 09h50min, o comandante do 

Tide, George Crane, ordenou o abandono do navio. Os navios Threat, Swif, Pheasant, um 

navio patrulha, e uma lancha vinda do USS Bayfield, assistiram e evacuaram os feridos. Às 

10h10min, o Swif, numa tentativa de rebocar o Tide até à praia não teve êxito. Em pouco 

tempo, rangidos vindos do casco do caça-minas foram ouvidos. O Tide se partiu em dois e 

afundou em uma profundidade de 14 metros (NEYLAND, 2011). 

Levantamentos geofísicos realizados na área do sítio de naufrágio do Tide 

confirmaram a existência de diversas placas de metal do navio danificadas pela explosão, 

além de diversos tipos de materiais que não puderam ser identificados. Redes de arrasto e 

equipamento de pesca foram encontradas, indicando prováveis impactos humanos recentes 

provenientes das atividades de pesca. No entorno, em melhores condições de preservação 

do que os restos dos navios Tide e Rich, foram encontrados barcaças de desembarque de 

tanques e de reparos. Também foram encontrados os restos do navio Charles Morgan, que 

foi afundado por uma bomba de 500 libras vinda de um ataque aéreo. Uma tentativa de 

recuperação dos restos do navio foi feita no período pós-guerra, que causou mais estragos 

do que a própria bomba que o afundou. Sobre os restos do Charles Morgan, a pesquisa 

provou que a localização dos restos do navio difere com os dados oficiais a respeito do seu 

naufrágio. Foram encontrados também vestígios da instalação do porto em Baie du Vey, 

além de vestígios materiais de mais 10 navios que não puderem ser identificados 

(NEYLAND, 2011). 
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3.2.2.1.3 – Banc du Cardonnet 

 

Vestígios materiais encontrados na área do Banc du Cardonnet representam os 

restos dos LST- 523, LST-777, LST-244, LCT-305, LC-232, PC-1261 (patrol-craft, ou 

navio patrulha), um tanque Sherman, , dois outros veículos motorizados, uma lancha, o 

USS Merdedith, LST-523, HMS Minster e mais 10 outros naufrágios que não puderam ser 

identificados (NEYLAND, 2011). 

O salvamento dos restos do Meredith foi integrante de um contrato vencido pela 

empresa belga Van Loo, na década de 1960.  Esta empreitada deixou como legado um 

rastro de destruição em uma parte dos restos de seu casco, localizado a 2,9 m da superfície. 

Mais para o fundo encontram-se os restos do LST-523, relativamente mais completo, 

exibindo impactos substanciais à meia nau e na proa. A presença constante de 

mergulhadores recreativos pôde ser comprovada com a presença de linhas e círculos feitos 

em polipropileno azul, que marcam parte das estruturas dos navios (NEYLAND, 2011).  

Novas discrepâncias entre os dados oficiais e as pesquisas in situ foram encontrados 

no Banc du Cardonnet. Um navio de desembarque de tanques (LST-244) foi dado como 

perdido na região, porém o levantamento arqueológico feito não localizou os seus restos. 

Levantamentos em arquivos indicam que a embarcação retornou para o Reino Unido, e 

possivelmente virou sucata por lá. Similarmente, os restos do LCT-777 constam como um 

sítio de naufrágio plotado na carta náutica da praia de Utah, porém seus restos foram 

localizados em Banc du Cardonnet. Através das pesquisas submersas realizadas na região 

foi possível afirmar que o LCT plotado em Utah condiz com outra embarcação, não sendo 

a 777. Informações orais e pictóricas confirmam este fato (NEYLAND, 2011).  

 

3.2.2.1.4 – Pointe du Hoc e Pointe-et-Raz-de-la-Percée 

 

 Vestígios materiais encontrados na região de Pointe du Hoc revelaram evidências 

de apenas um sítio de naufrágio, provavelmente sendo dos restos de uma barcaça de 

desembarque de assalto anfíbio (LCA-860 ou LCA-914). Ambas as embarcações 

naufragaram quando se dirigiam para Pointe du Hoc. Na região de Pointe-et-Raz-de-la-

Pearcée foram encontrados vestígios materiais de apenas um sítio de naufrágio, assim 
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como em Pointe du Hoc. Nas cartas náuticas da região, há a marcação da existência dos 

restos de um LST. Como em outros casos, evidências materiais encontradas em campo 

diferem de informações oficiais. Estruturas metálicas e máquinas encontradas in situ 

indicam que seja uma LC (barcaça de desembarque) ao invés de um LST (NEYLAND, op. 

cit). Abaixo, demonstramos algumas das tipologias das embarcações utilizadas nos 

desembarques Aliados na praia da Normandia, França. (Imagem 44). 

As pesquisas sobre a invasão Aliada da Europa ocupada nas praias da Normandia 

ainda não foram esgotadas. Conforme vimos, milhares de anomalias magnéticas e 

acústicas detectadas pelos equipamentos de levantamento geofísico sequer foram 

examinadas in situ, podendo ser objeto de estudo para diversas pesquisas futuras. Além 

desse fato, os estudos de caso mencionados na nossa pesquisa, feito pelos arqueólogos da 

Marinha dos Estados Unidos, talvez por motivos políticos limitaram-se apenas às praias 

nas quais forças norte-americanas efetuaram desembarques anfíbios.  

 

 

Imagem 44 – tipologias de algumas das embarcações empregadas nos desembarques do Dia D. Fonte: 

http://www.members.shaw.ca/junobeach/juno-7.htm. 

 
 

 

http://www.members.shaw.ca/junobeach/juno-7.htm
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

O objetivo da confecção desta dissertação de mestrado foi contribuir com a 

Arqueologia Brasileira através de um estudo inicial que englobasse a temática da 

Arqueologia das Guerras Mundiais, trazendo para o país a importância e a viabilidade de 

se realizarem pesquisas desses contextos. A importância de se estudar a Arqueologia das 

Guerras Mundiais como fonte de conhecimento científico da história da humanidade é 

muito clara. Está na índole do homem desde seus primórdios o uso da força como forma de 

solução de seus problemas. Esse fato só aumentou com o passar das gerações. Juntamente 

com a evolução humana, houve a evolução armamentista. O desenvolvimento de novas 

tecnologias voltadas para os combates fez, com o passar do tempo, com que as armas 

proporcionassem cada vez mais uma melhor eficácia em causar destruição 

(MUCKELROY, 1978; NEYLAND, 2011). 

Antes do desenvolvimento da aviação, a principal arma voltada para o combate 

eram as embarcações. Em qualquer sociedade pré-industrial, as embarcações 

representavam suas mais complexas máquinas produzidas até então. A construção naval e 

suas inovações tecnológicas concebiam o nível econômico dos grupos sociais e a 

influência política e militar de grupos mais desenvolvidos sobre outros menos 

desenvolvidos tecnologicamente. O estudo dessas atividades marítimas constitui um 

importante elemento nas pesquisas visando um bom entendimento do passado humano 

(MUCKELROY, 1978).  

Estudos em sítios arqueológicos históricos das Guerras Mundiais, ao contrário do 

que muitos arqueólogos pensam, são sim de grande relevância para a Arqueologia. 

Historicamente, novas descobertas e interpretações de documentações têm sido 

constantemente confrontadas com vestígios materiais encontrados em pesquisas, ou 

infortunadamente por pessoas desavisadas. O confronto entre as culturas materiais, 

documentações escritas e informações orais podem nos levar a efetivamente conhecer a 

verdade de fatos que aconteceram em algum contexto da guerra que no nosso 

entendimento não é bem claro (ORSER JR., 1992; RAMBELLI, 2002, 2006, 2007; 

DURAN, 2008; ROBERTSHAW & KENYON, 2008). 
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Parte dos objetivos nesse trabalho foi dar início às construções bibliográficas sobre 

a Arqueologia das Guerras Mundiais no Brasil. No nosso entendimento, a cultura material 

produzida pela ação humana nos períodos belicosos é o objetos de estudo desta 

subdisciplina arqueológica. Há uma grande tipologia de sítios de diferentes nacionalidades 

no estudo dessa temática, podendo estes sítios se encontrar em porções de terra ou 

submersos. Os sítios arqueológicos das guerras que se encontram submersos ou próximos a 

regiões costeiras, pelo nosso entendimento, estão automaticamente vinculados ao estudo 

também pelos víeis da Arqueologia Marítima. Segundo Keith Muckelroy, a Arqueologia 

Marítima se define como o estudo científico das culturas materiais do homem que se 

relacionam com atividades ligadas ao mar. Ele também fala que não existe uma limitação 

temporal nem uma data terminal no estudo das culturas materiais para que estas sejam de 

interesse da Arqueologia. O que importa mesmo é a necessidade de se estudar algo, e que a 

pesquisa contribua com algum tipo de novo conhecimento (1978).  

Como forma inicial de aplicabilidade dessa temática no Brasil – de forma didática –  

nos focamos em dois estudos de casos de sítios históricos da Segunda Guerra Mundial: os 

sítios de naufrágios de Sergipe e os remanescentes materiais que vieram a terra 

provenientes dos naufrágios, além do sítio de naufrágio formado pelos restos do navio 

Itapagé, na costa do estado de Alagoas. 

Foram levantados nesta dissertação cinco sítios arqueológicos históricos de 

naufrágios formados por restos de navios afundados pelas forças submarinas eixistas na 

Segunda Guerra Mundial na costa sergipana, e na zona costeira que divide os estados da 

Bahia e Sergipe. Os sítios de naufrágios levantados são os formados pelos restos dos 

navios: Baependi e Araraquara , afundados no dia 15 de agosto de 1942, Aníbal Benévolo, 

afundado no começo da manhã do dia seguinte, no dia 16. As culturas materiais 

provenientes dos naufrágios que chegaram a terra, os restos mortais das vítimas (biofatos) 

e os cemitérios de náufragos foram procedentes desses ataques. 

Os dois últimos sítios de naufrágios abordados nesse trabalho, dentro da nossa 

proposta, foram concebidos em 1943. Levantamos que há um naufrágio de um navio de 

bandeira norte-americana na costa de Sergipe. O navio se chamava Fitz-John Porter, e foi 

afundado no dia 1º de março do corrente ano. Essa tragédia não foi muito divulgada no 

estado, talvez por se tratar de um navio estrangeiro. O último dos naufrágios, dentro do 

contexto objetivado neste estudo, é o do navio misto de bandeira brasileira Bagé, afundado 

em 31 de julho de 1943. 
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 Por intermédio de coordenadas geográficas pesquisadas e referenciadas neste 

trabalho, somente dois dos naufrágios levantados podem ser considerados efetivamente 

dentro de águas costeiras de Sergipe: seriam esses os sítios Bagé e Fitz-John Porter. 

Obviamente, a certeza referente às suas localizações será imputada somente quando estes 

sítios arqueológicos de naufrágios forem localizados e confirmados. 

 Os naufrágios ocorridos em agosto de 1942, de acordo com o compêndio “A 

História Naval Brasileira”, impresso pelo Serviço de Documentação Geral da Marinha em 

1985, relata que as coordenadas geográficas referentes aos naufrágios do Baependi, 

Araraquara  e Aníbal Benévolo, quando postadas em carta náutica, revelam que os navios 

se encontravam em águas baianas, porém bem próximos da costa de Sergipe, no momento 

que seus algozes os atacaram. Pela proximidade, e possíveis erros de coordenadas, 

consideramos essas posições numa zona limítrofe entre os dois estados. Seguindo essa 

proposta, o fato dos náufragos e dos restos mortais dos que pereceram serem encontrados 

nas cidades de Estância, São Cristóvão e Indiaroba, provavelmente foi ocasionado por ação 

das correntes marítimas que nos dias dos ataques em 15 e 16 de agosto de 1942, 

provavelmente deveriam estar rumando consideravelmente para norte.  

 Em 1943, o naufrágio do navio norte-americano Fitz-John Porter próximo à foz do 

rio Real, e o fato de seus náufragos chegarem próximo à barra do Rio São Francisco, 

segundo informações levantadas a partir de relatos feitos pelo Sr. Milton Ferreira Santos, 

coincidem com a distância semelhante percorrida pelos náufragos em agosto de 1942, 

quando eles derivaram até chegarem às praias do litoral sul de Sergipe. Esse relato nos 

mostra a possibilidade de que em determinadas épocas do ano as correntes marítimas que 

geralmente rumam para sul, rumem esporadicamente para norte. 

Um projeto de pesquisa de levantamento e localização dos sítios de naufrágios de 

Sergipe somente poderá ser realizado a médio/longo prazo, e ainda se contar com o apoio 

de instituições acadêmicas e extra-acadêmicas em vários sentidos. Por esse fato, o estudo 

dos sítios arqueológicos históricos de naufrágios da Segunda Guerra em Sergipe é 

integrante de um projeto maior, coordenado pelo arqueólogo Gilson Rambelli do 

Laboratório de Arqueologia de Ambientes Aquáticos da Universidade Federal de Sergipe 

(LAAA/UFS). 

 Nossas expectativas na possibilidade de realização de trabalhos sistemáticos in situ 

estão depositadas nos sítios Araraquara , Aníbal Benévolo e Fitz-John Porter, devido ao 

fato desses sítios se encontrarem em profundidades acessíveis, segundo as coordenadas 
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geográficas que nos mostram os possíveis locais de torpedeamentos. Os sítios Baependi e 

Bagé, segundo as coordenadas levantadas, se encontram a mais de 2.000 metros de 

profundidade, podendo ser alcançadas somente por intermédio de Veículos Operados por 

Controle Remoto (ROV’s) e de Veículos Subaquáticos Autônomos, o que tornam esses 

dois sítios inacessíveis neste momento. 
O fato dos locais que ocorreram os naufrágios em Sergipe, abordados neste estudo, 

não terem sido até hoje localizados é muito positivo para a Arqueologia. Esses sítios 

arqueológicos submersos continuam com seus contextos deposicionais intactos desde o 

momento das suas tragédias. Os sítios de naufrágios intactos guardam uma grande 

diversidade de cultural material, que será de grande valia para as futuras pesquisas, e, 

dependendo da hidrodinâmica marinha poderão nos proporcionar uma verdadeira “viagem 

no tempo”, se os seus destroços não estiverem completamente espalhados, através da ação 

das correntes marinhas, que podem espalhar seus vestígios por quilômetros (RAMBELLI 

2002, 2004, 2006, 2007). Os arqueólogos, nas futuras pesquisas in situ, poderão 

contextualizar aspectos sociais presentes nos navios, as acentuadas estratificações sociais a 

bordo como também o contexto da sociedade da época de um modo geral.  

Passados mais de 70 anos desses episódios, ainda existem algumas questões que 

geram muitas dúvidas até a presente data. Teriam sido mesmo os alemães responsáveis 

pelos afundamentos dos mercantes, ou teriam sido os norte-americanos com a finalidade de 

forçar o Brasil a entrar no conflito? Através de futuras pesquisas in situ nos locais dos 

naufrágios poderemos, quem sabe, obter informações contraditórias das que possuímos 

hoje a respeito das circunstâncias e da autoria sobre os causadores dos naufrágios. Análises 

nas macroestruturas dos sítios de naufrágios (cascos dos navios) em futuros projetos de 

pesquisa poderão apresentar resultados que podem atribuir a autoria dos ataques à outra 

força submarina que não seja a alemã. 

 Através de uma balística subaquática realizada in situ, poderão ser comparados os 

tamanhos dos impactos provocados pelos projéteis que ocasionaram os naufrágios dos 

navios na costa de Sergipe. A partir de análises referentes aos cascos dos navios, 

objetivando a superfície que foi impactada pelos torpedos, poderão ser realizadas analogias 

entre o tamanho dos impactos provocados pelos projéteis de torpedos alemães e norte- 

americanos que foram utilizados na Segunda Guerra Mundial, e, com sorte, quem sabe, até 

poderão ser encontrados alguns desses projéteis dos torpedos, facilitando assim a 
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elucidação do verdadeiro agressor que causou os naufrágios, acabando de uma vez por 

todas as especulações sobre a autoria dos atacantes nesses episódios.  

 Outro aspecto correlacionado com esses sítios de naufrágios que não pode ser 

deixado de lado se refere ao destino dos restos mortais das vítimas dos ataques. 

Levantamos que atualmente existem três cemitérios na cidade de Aracaju que teriam 

abrigado restos mortais das vítimas dos ataques de 1942. Dois destes locais teriam sido 

concebidos nos momentos contínuos aos naufrágios em agosto de 1942. O cemitério dos 

Náufragos da Atalaia Velha e o cemitério Cruz Vermelha – antigamente conhecido por 

cemitério dos Cambuís – encontra-se localizado no bairro Getúlio Vargas.  

 O terceiro destino que alguns dos restos mortais se encontram atualmente é um 

Monumento na comunidade Mosqueiro, que foi concebido para homenagear as vítimas 

pelos 30 anos dos ataques em 1972, criado com recursos conjuntos do estado de Sergipe e 

do antigo Ministério da Marinha. 

 O último estudo de caso em nossa dissertação sobre a aplicabilidade de estudos de 

temas relacionados à Arqueologia das Guerras Mundiais no Brasil vem a ser o do sítio de 

naufrágio formado pelos restos do navio Itapagé. Este sítio de naufrágio tem uma grande 

importância para a Arqueologia Subaquática Brasileira por poder contribuir em vários 

aspectos para a vertente que estudamos por ser o único sítio de naufrágio do período da 

Segunda Guerra formado por restos de navios mercantes torpedeados nas águas costeiras 

do Brasil localizado até a presente data e possível de ser mergulhado.  

Através deste sítio, poderão ser realizadas, em curto/médio prazo, pesquisas 

arqueológicas subaquáticas que, pela primeira vez no Brasil, envolveriam restos de navios 

constituídos por casco de ferro. Um fato que nos preocupa com relação a esse sítio 

arqueológico histórico diz respeito à sua preservação, haja vista que sofre constantemente 

com efeitos causados pela ação antrópica, e nunca foram realizadas pesquisas 

arqueológicas no referido.  

Neste trabalho, achamos de grande importância discutir acerca da patrimonialização 

do sítio Itapagé, como forma de valorização da identidade e memória das comunidades 

alagoanas que usufruem diariamente deste sítio arqueológico submerso, e provêm seus 

sustentos de atividades oriundas dele. São urgentes e necessárias ações por parte do 

Estado, instituições privadas e públicas e a própria comunidade para a continuidade da 

preservação do sítio. 
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Propomos também em nosso trabalho a transformação do sítio de naufrágio Itapagé 

a um espaço musealizado in situ. Pelo fato desse sítio ser constantemente alvo da ação 

antrópica, seja por parte de mergulhadores recreativos, quanto de atividades pesqueiras, 

essa transformação acarretaria benefícios na preservação do sítio, uma vez que 

aumentariam os dispositivos legais que o protegem, acarretando o desenvolvimento da 

Arqueologia Subaquática no Brasil por meio de um sítio-escola subaquático. Este projeto 

fomentaria o desenvolvimento econômico da região, tanto com recursos provenientes do 

turismo, quanto de ações governamentais que teriam que criar toda uma infraestrutura para 

a comunidade e visitantes.  

Dentro dessa temática, propomos o desenvolvimento de uma subdisciplina, a 

Arqueologia Marítima das Guerras Mundiais. Essa modalidade de pesquisa científica se 

preocupa em estudar as atividades do homem relacionadas ao mar nos períodos belicosos. 

Nesse sentido, há a preocupação em se obter os contextos sociais (marítimos) e técnicos, 

relacionados com a operacionalização dos equipamentos (náuticos). Nos novos 

(re)posicionamentos dos estudos marítimos, não há mais a limitação como campo de 

estudo da Arqueologia Náutica, apenas aos aspectos técnicos de embarcações. George Bass 

afirma que o estudo de portos, ancoradouros e fundeadouros também são parte de estudo 

da Arqueologia Náutica, por deslumbrarem diversos aspectos técnicos do homem e de suas 

atividades ligadas ao mar. Pesquisas sobre um novo ramo que vem sendo desenvolvido  –  

a Arqueologia das aeronaves – também fazem parte do objeto de estudo da Arqueologia 

Náutica por considerar estas como os navios dos céus (2011). No nosso entendimento, 

outro campo de interesse da Arqueologia Náutica aplicada à Arqueologia Marítima das 

Guerras Mundiais é o estudo dos aspectos técnicos de veículos e equipamentos militares 

que se encontram naufragados. As pesquisas nesse sentido revelam uma grande gama de 

conhecimento sobre o passado e desenvolvimento tecnológico humano. 

Neste trabalho decidimos mostrar alguns dos principais sítios arqueológicos 

históricos da temática das Guerras Mundiais que foram objetos de pesquisas no exterior 

que possuem grande importância no desenvolvimento e consolidação da Arqueologia 

Subaquática das Guerras Mundiais.  Particularmente, pelo sentimento identitário de uma 

nação inteira e pela grande presença de diferentes tipologias de sítios de naufrágios e 

culturas materiais, destacamos dois sítios arqueológicos históricos de naufrágios: o sítio 

USS Arizona Memorial e os sítios da Campanha Naval do Dia D. 
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Sobre o USS Arizona Memorial, podemos dizer que este sítio de naufrágio, 

transformado em espaço musealizado é algo singelo no mundo. Além de ser uma obra 

física magnífica, há um sentimento nacional do povo estadunidense que exprime 

perfeitamente a definição de patrimônio. Como um patrimônio arqueológico, o sítio de 

naufrágio formado pelos restos do USS Arizona, sintetiza a memória e a identidade de toda 

uma nação. Os sentimentos do povo estadunidense se aliam à preservação do sítio, como 

homenagem à memória dos que morreram quando o navio foi atacado. O sítio USS Arizona 

“congelado no tempo” representa o sentimento nacional e a dor que o país sentiu quando 

foi atacado pelas forças japonesas, fato que deu início a sua entrada na Segunda Guerra 

Mundial.  

Dentro da temática de Arqueologia Subaquática das Guerras Mundiais, um dos 

locais mais propícios a pesquisas nesta temática e que até a atualidade se encontram 

praticamente intacto, são os sítios arqueológicos históricos subaquáticos da Campanha 

Naval do Dia D, localizados nas praias da Normandia, França. Estes sítios particularmente 

são um dos que mais nos fascinam. Podemos explanar como um desses motivos, o fato de 

existir uma grande área para pesquisas nessa temática que ainda não foi estudada, além de 

possuir uma grande concentração de sítios de naufrágios formados por restos de 

embarcações, aeronaves e veículos de diversas tipologias que podem elucidar vários 

questionamentos sobre o contexto da invasão Aliada na Europa ocupada. Esses sítios 

representam o começo da vitória aliada sobre as forças do Eixo através da maior força-

tarefa militar internacional já reunida em toda a história da humanidade. 

Apesar da Segunda Guerra e dos desembarques Aliados na Normandia até a 

presente data terem sido os acontecimentos da história da humanidade mais publicados 

(ALVES, 2002), diversos episódios desse período ainda não foram inteiramente 

elucidados. Remanescentes materiais encontrados in situ podem esclarecer certas questões 

e confrontar a história oficial. 
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