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OBJETIVOS: A presente pesquisa tem como objetivo levantar as táticas
utilizadas na defesa da barra do porto do Recife, inicialmente por portugueses
(desde o século XVI) e posteriormente por holandeses (século XVII). Este
trabalho integra um projeto mais amplo desenvolvido pelo Laboratório de
Arqueologia, e orientado pelo professores Marcos Albuquerque e Veleda
Lucena, acerca das unidades funcionais estabelecidas na região durante o
período colonial. Especificamente será abordada a unidade portuária de
relevante função para a emergente vila do Recife. METODOLOGIA: O
levantamento bibliográfico, a elaboração de fichas bibliográficas permitiram
a ampliação e posterior utilização do banco de dados CRONO, desenvolvido
pelo Laboratório de Arqueologia. Deste modo, foi possível a construção da
temática e seu desenvolvimento, que se encontra em andamento
RESULTADOS:. Está sendo feita uma análise histórico-geográfica da
importância estratégica do porto do Recife, através da comparação do sistema
defensivo e de engenharia militar empregado por portugueses e holandeses,
no século XVII, levando em consideração os interesses econômicos de ambas
as partes.
CONCLUSÕES:
A importância do porto do Recife no século
XVII e o conhecimento da engenharia empregada na estratégica defesa de sua

barra, no período mencionado, abre a possibilidade de entendimento da
fixação e adaptação do elemento europeu, como também a adequação das
técnicas de construção militar do velho mundo nesta pequena parte do litoral
norte do brasil.
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