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Resumo: A análise de duas canoas monóxilas descobertas na lagoa de Extremoz, no estado do Rio 

Grande do Norte, Brasil, no início da década, demostrou por meio da datação de C14 e ao mesmo 

tempo pela verificação dos seus aspectos construtivos, seu desenho arquitetônico e estudo morfológico, 

que se tratavam de exemplares de canoas históricas do período colonial, pós-contato, mais 

precisamente do século XVII, sendo, portanto, canoas que apresentam características de momento de 

transição do seu desenho arquitetônico, relacionados ao novo contexto de consolidação da colônia e 

dos novos usos e empregos da canoa monóxila Palavras-chave: canoas monóxilas; Extremoz, estudos 

morfológicos. 

Abstract: The analysis of two dug-out canoes discovered at the Extremoz lagoon in the state of Rio 

Grande do Norte, Brazil, at the beginning of the decade, demonstrated through the dating of C14 and at 

the same time the verification of its constructive aspects, its architectural design and morphological 

study, that those historical canoes from the colonial period, after contact, more precisely of the XVII 

century, being, therefore, canoes that present characteristics of a transition moment related to the new 

context of consolidation of the colony and the new uses and employees of the dug-out canoes. 

Keywords: dug-out canoes, Extremoz, morphological study. 
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Introdução 

Em março de 2013, duas canoas monóxilas históricas foram encontradas na lagoa de 

Extremoz, RN, durante um período de estiagem em que as águas da lagoa encontravam-se 

abaixo do seu nível normal. As embarcações foram localizadas pelo pescador Pedro Luiz da 

Silva, retiradas do fundo lamoso de lagoa e levadas para a para a Fundação de Cultura Aldeia 

do Guajiru, localizada nas proximidades das ruínas da igreja de São Miguel e da antiga missão 

jesuítica da Aldeia Guajiru. Junto às canoas monóxilas foi encontrado um terceiro tronco 

escavado, entretanto por suas pequenas dimensões poderia não se tratar de um artefato 

náutico, mas de um cocho. 

A lagoa de Extremoz (Figura 1) está localizada a 15 km da cidade de Natal (05º 42’ 20” S e 035º 

18’ 26’’ W), com capacidade de 11 milhões de metros cúbicos de água em 4,2 km2 de área 

linear, com uma profundidade média de 4 m. A sua carga aquífera se dá por infiltração de água 

subterrânea dos tabuleiros arenosos que predominam em sua bacia hidrográfica de 387,8 km2 

, cuja média de precipitação pluviométrica anual é de 1.500 mm. Tem como afluentes os rios 

Guajiru, no extremo sul, e o Doce, que desemboca ao norte. A temperatura média do ar no 

verão está entre 30º C e 32º C, no inverno fica entre 24º C e 26º C (Jerônimo; Souza, 2013). 

A lagoa de Extremoz vem sendo utilizada como fonte de recursos para os grupos humanos pré-

históricos, corroborando com a pesquisa realizada na região que tem identificado a presença 

de diversos sítios arqueológicos cerâmicos na região de Extremoz (Lucena, 2013). Além da 

garantia do abastecimento de água, a lagoa servia como fonte de fornecimento de 

subsistência para estes grupos humanos, inclusive com o emprego de embarcações no 

deslocamento e na pesca das partes mais profundas. É o que se deduz com o descobrimento 

da canoa pré-histórica Extremoz 04, cuja datação por C14, apontou que se trata de uma canoa 

do período Pré-histórico 700 ± 30 BP, provavelmente confeccionada entre os anos de 1290-

1320 e 1350-1385 DC, portanto, cerca de dois séculos antes da chegada dos primeiros 

colonizadores europeus à região litorânea do Brasil (Rios, et all, 2015).  
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Figura 1: Mapa da bacia hidrográfica do rio Doce com a lagoa de Extremoz − RN. Fonte: Jerônimo; Souza, 
2013. 

A canoa monóxila é uma embarcação tradicional feita com um único tronco de árvore, 

escavado e esculpido, até tomar a forma de um barco, com capacidade de flutuar e se deslocar 

(Lins Júnior, 2015). Para o Almirante Alves Câmara, um dos primeiros a estudar as 

embarcações indígenas do Brasil, a canoa nada mais é que a evolução natural do primeiro e 

mais rudimentar instrumento utilizado pelo homem para navegar sobre as águas, o tronco de 

uma árvore (Alves Câmara, 1937). 

A canoa monóxila mais antiga das Américas foi descoberta em uma caverna submersa do 

Parque DeLeon Springs, no condado de Volúsia, Flórida, Estados Unidos, em 1990. A canoa 
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DeLeon II, escavada em um tronco de Cipreste (Taxodium distichum), teve datação estimada, 

pelo método de C14, em 6050 ± 60 BP. Até meados da década de 1990, dez canoas do Período 

Arcaico Tardio haviam sido descobertas na Flórida, com datações entre 6000 a 3000 BP. 

(Hartmann, 1996). 

Até o presente momento, a canoa Extremoz 04, é o artefato náutico com datação mais antigo 

já descoberto no Brasil. Espera-se que com a expansão das pesquisas arqueológicas, 

principalmente da Arqueologia Subaquática, novos exemplares de canoas ou outros tipos de 

artefatos de navegação venham a ser descobertos, ampliando o conhecimento sobre a 

tecnologia marítima dos primeiros habitantes do território brasileiro.  

As outras canoas monóxilas descobertas na Lagoa de Extremoz no início da década atual, 

segundo as datações obtidas pelo método C14, tratar-se-iam de canoas do período colonial, 

pós-contato entre os povos indígenas e os primeiros colonizadores europeus. Extremoz 01 

(270 ± 30 BP), idade calibrada 1645-1665 DC; Extremoz 02 (210 ± 30 BP) idade calibrada 1665-

1685 e 1730-1805 DC. Pelas datas calibradas, pode-se ver que a canoa Extremoz 01, é uma 

canoa do século XVII, enquanto que Extremoz 02, apresenta dois intervalos possíveis, o 

primeiro da segunda metade do mesmo século XVII, e o outro entre os três últimos quarteis do 

século XVII e início do XVIII.  

Este intervalo temporal põe as canoas Extremoz 01 e 02 como contemporâneas à existência da 

missão da Aldeia São Miguel do Guajiru. No início do século XVII, o então capitão-mor do Rio 

Grande, Jerônimo de Albuquerque, faz a concessão em sesmaria para os padres jesuítas, em 

documento datado de 7 de janeiro de 1607, para que estes fundem uma aldeia missão para 

atender aos indígenas que habitavam a região da lagoa. No entanto, só em 1641, três 

missionários da irmandade religiosa chegam ao local onde mandam erigir uma capela dedicada 

ao arcanjo São Miguel (Nobre, 1971). Os objetivos das missões religiosas nas aldeias eram a 

catequização dos indígenas e a sua inclusão no sistema econômico da colônia. 
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Figura 2: Detalhe da lagoa de Extremoz em mapa do século XVII. Detalhe do Capitaniarum de 
Phernambuca, Itamaraca, Paraiba, et Rio Grande noua delineatio.  

A importância dos indígenas para o abastecimento da capitania pode ser atestada através da 

queixa dos oficiais da Câmara de Natal ao Bispo de Pernambuco, em 12 de abril de 1679, 

através da qual pedem a interferência do bispo contra as intenções do padre João de Gouveia 

de transferir os índios da aldeia do Guajiru para a aldeia de Guaraíras, RN, o que representaria 

um grande prejuízo à capitania “pois os moradores da Capitania dependiam dos índios como 

mão-de-obra na lavoura, na pesca e na pecuária” (Mariz, 1995: 110, grifo nosso). O relatório 

do Presidente da Província do Rio Grande do Norte, datado de 7 de setembro de 1839, onde 

menciona que “os cerca de 700 índios estavam villados na cidade dos Veados, que viviam da 

agricultura, pesca e de trabalhar a jornal” (Lopes, 2005, Fallas e Relatórios dos Presidentes da 

Província do Rio Grande do Norte; Relatório de 7 de setembro de 1839: 13). 

O século XVI é marcado pelos primeiros contatos do colonizador europeu com as terras e 

povos do Novo Mundo. Naquele século teve lugar as expedições exploratórias e o 

assentamento dos primeiros núcleos coloniais ainda incipientes. O século seguinte, ao menos 

no que concerne a região litorânea, assiste à consolidação dos primeiros núcleos coloniais, 
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aliada à ampliação da atividade econômica e a inclusão da colônia, de forma mais efetiva, na 

dinâmica mercantilista mundial. Em ambos os contextos, tanto no da exploração e primeiro 

povoamento, século XVI, quanto no da consolidação da colônia, século XVII, as vias aquáticas, 

marítimas ou fluviais, eram os principais corredores de penetração, exploração, comunicação e 

transporte.  

Entre os diversos tipos de embarcações utilizadas, pode-se destacar a canoa monóxila.  

Inicialmente, o colonizador adotou a canoa monóxila de desenho indígena, cuja abundância de 

matéria-prima (árvores) e seu pequeno calado permitiam a exploração da maioria das bacias e 

rios litorâneos. Com o passar do tempo, foram sendo introduzidas modificações com o 

objetivo de melhorar desenho da canoa monóxila e adequar a canoa aos seus novos usos e 

contextos, principalmente o transporte de cargas e abastecimento dos núcleos coloniais.   

As canoas estudadas neste artigo têm sua tipologia, e mais especificamente sua morfologia, 

derivadas do contato e da troca de informações entre os indígenas da terra e os colonizadores 

vindos de além-mar. 

Metodologia  

Por serem feitas em madeira as canoas são passíveis de serem datadas, através da técnica por 

C14, que visa determinar a concentração de isótopos de C14 presentes na parte orgânica de 

uma amostra. Com o intuito da obtenção de uma cronologia de cada artefato, foram 

cumpridos os protocolos pertinentes à coleta de material botânico (para evitar a 

contaminação dos mesmos), e uma porção da madeira, de cada uma das canoas, foi enviada 

para testes no Beta Analytic Radiocabon Dating Laboratory de Miami, Flórida, nos Estados 

Unidos. 

No que concerne à classificação tipológica foi empregada a classificação do casco monóxilo 

fundamentada sobre a natureza da base monóxila de Arnold (1996). Para a morfológica das 

canoas, foi adotada a mesma classificação, abordando a construção da embarcação três 

partes: corpo central do casco monóxilo e as duas extremidades (proa/popa). 
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Tabela 1: Resultado datação C
14 

das canoas da lagoa de Extremoz, RN. Fonte: Beta Analytic, 2014. 

CANOA IDADE E DESVIO 

PADRÃO 

IDADE CALIBRADA 

(CONSIDERANDO UM DESVIO PADRÃO)
3
 

Extremoz 01 230 ± 30 BP 1645-1665 DC 

Extremoz 02 210 ± 30 BP 1665-1685 e 1730-1805 DC 

 

Tabela 2: comprimento e tipologia das canoas Extremoz 01 e 02. Fonte: o autor. 

NOME DA CANOA COMPRIMENTO TIPOLOGIA 

Extremoz 01 5,41 XA 

Extremoz 02 3,97 XA 

A Canoa Extremoz 01 

A canoa Extremoz 01 foi construída em um único tronco arbóreo, por meio de redução, que 

consiste no processo de escavação da madeira para dar a forma de uma embarcação. O seu 

casco recebeu a classificação XA, pela tipologia de Arnold (X= Base monóxila obtida 

exclusivamente por redução; A= Ausência de elementos justapostos). Isso significa que a 

embarcação é formada exclusivamente pelo tronco escavado, sem a presença de apêndices 

acrescidos à sua estrutura arquitetônica. O comprimento total do casco da extremidade 

externa da proa a popa é de 5,41 m, próximo ao tamanho da canoa pré-histórica Extremoz 04, 

com seus 5,36 m.  

                                                           

3 Um desvio padrão, admite uma probabilidade de 68% de que a idade real encontrasse nos intervalos mencionados na tabela.   
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Figura 3: Canoa Extremoz 01, em destaque, no jardim da Fundação Guajirú, município de Extremoz, RN.  
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Do corpo central restou apenas o seu fundo chato. A ausências dos bordos latearias não 

permite avaliar o desenho externo do casco acima do bojo. Algumas fotos publicadas na 

imprensa local, quando da retirada da canoa da lagoa, permitem ver parte do bojo 

ligeiramente arredondado. Quando se inspecionou a parte do fundo do casco, na Fundação 

Guajirú, este já se encontrava em estado avançado de deterioração, não permitindo uma 

melhor avaliação do bojo e possível forma dos bordos que se projetavam acima do mesmo. A 

forma geral seria do tipo J, com corpo central ligeiramente curvo. O que poderia significar 

alguma dificuldade de manejo e manutenção do rumo. 

A transição entre o fundo chato e a proa se faz de forma abrupta, o perfil longitudinal da proa 

seria do tipo 4, mas pouco lançada. Forma de base tipo F, em ogiva; a altura do bico de proa 

em relação ao fundo externo da canoa é de 70 cm, bastante elevada, (tipo a 1= estrutura se 

projetando além do cilindro do tronco), com o ângulo em relação ao fundo do casco de cerca 

de 141o. Internamente a proa tem acabamento relativamente bem executado, no entanto, sua 

parte externa tem finalização bem rudimentar, talvez este exemplar seja fruto de uma 

tentativa de se produzir uma forma de proa com melhor hidrodinâmica, o que condiz bem com 

o período de datação da canoa, meados do século XVII, de transição, com a adoção de um 

desenho de casco já com influência do desenho das embarcações do colonizador.  

Esta influência também pode ser notada no desenho da popa, principalmente pela presença 

do banco de popa. A presença de um banco denota uma mudança na forma de remar do 

indígena para o colonizador. Os indígenas não utilizavam bancos para remar em suas canoas, 

suas formas de remar poderiam ser: em pé, ajoelhados sobre os dois joelhos, sobre um dos 

joelhos com a outra perna flexionada ou mesmo sentado em um dos bordos da canoa, 

diferente da forma de remar do europeu, que é sentado sobre um banco (Lins Júnior, 2015).  

Com relação à morfologia da popa, essa tem perfil longitudinal, também do tipo 4, pouco 

lançada; forma da base B+C, redonda; face externa tipo d 1, com estrutura que se projeta no 

prolongamento da borda; face interna a´ 2, com degrau (banco de popa). Pode-se notar um 

grande buraco na parede da popa, bem acima do degrau do banco, podendo-se cogitar se 

seria uma falha natural do tronco, da qual o construtor tirou proveito no desenho da canoa 

para alguma função ainda não esclarecida, ou apenas uma má escolha do tronco.  
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O acabamento rudimentar das duas extremidades (proa e popa) sugere que esta canoa seja 

um exemplar de transição. Se se por um lado, mantem-se a tipologia XA, do casco monóxilo 

exclusivo por redução, sem o acréscimo de elementos justapostos, por outro, há a introdução 

de modificações no desenho das extremidades. Nas canoas indígenas, as extremidades são de 

forma geral semelhantes, sem distinção entre proa e popa. Em termos práticos isto 

acrescentava agilidade para varar terra e zarpar ou mudar a direção de navegação, sem que 

seja necessário girar o barco, apenas mudando a posição dos remadores. Por outro lado, as 

extremidades das canoas indígenas, de desenho obtuso e pouco lançado ofereciam grande 

resistência ao deslocamento da embarcação, demandando enorme esforço propulsor, 

refletido em um grande número de remadores.  

Para o colonizador, o emprego de um grande número de remadores significava uma redução 

do espaço interno disponível para acomodar cargas e passageiros. A modificação no desenho 

da extremidade, com proa mais lançada e com formato elíptico ou ogival, traduzia-se em uma 

embarcação com melhor hidrodinâmica, ou seja, que enfrentava menor resistência ao meio 

líquido e, consequentemente, reduzindo o esforço propulsor necessário. Concomitantemente, 

a inserção do banco de popa, proporcionava mais conforto para o remador.  

 

Figura 4: Detalhe da popa da canoa Extremoz 01. 
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A Canoa Extremoz 02 

Está sob a guarda da Fundação Guajirú, assim como sua congênere Extremoz 01, ela foi 

construída em um único tronco arbóreo, por meio de redução, que consiste no processo de 

escavação da madeira para dar a forma de uma embarcação. O seu casco recebeu a 

classificação XA, pela tipologia de Arnold (X= Base monóxila obtida exclusivamente por 

redução; A= Ausência de elementos justapostos), uma a embarcação formada exclusivamente 

pelo tronco escavado, sem a presença de apêndices acrescidos à sua estrutura arquitetônica.  

Com apenas 3,97 m de comprimento, a canoa apresenta corpo central do tipo E, com o eixo 

longitudinal alinhado com o cerne do tronco. A meia nau ter-se-ia uma canoa de parte plana, 

de fundo pouco desenvolvido, provavelmente de corte transversal tipo A-1/20 ou fundo Tipo 

A-1/10, A-1/8, fundo ligeiramente achatado e bordos possivelmente cilíndricos.  

Proa pouco elevada, com bico a cerca de 30 cm em relação ao fundo da canoa. Forma da base 

tipo B+C, redondo, mas com forma em concha, bem menos lançada, tendo perfil longitudinal 

tipo 2, ângulo em relação ao fundo de cerca de 130o. Morfologia da face externa K 1, parte 

destacada do bico ligeiramente rebaixada. Assim como em Extremoz 01, face interna da proa 

em declive sem qualquer tipo de elemento em reserva, em baixo relevo ou justaposto.  

A popa mostra um acabamento mais elaborado e linhas geométricas melhor definidas. Forma 

de base tipo N, em antepara; morfologia da face externa a 1, neste tipo, a altura da popa 

projeta-se além do cilindro do tronco e d 1, popa em balanço; face interna a´ 2, com degrau 

formando o banco de popa. 
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Imagem 5:  Detalhe da proa da canoa Extremoz 02. 

 

Figura 6: Detalhe do banco de popa da canoa Extremoz 02.  
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Conclusão 

Em se levando em consideração os cortes temporais fornecidos pela datação C14 e a análise da 

tipologia e morfologias da arquitetura das duas canoas da Extremoz 01 e 02, sugere que sejam 

de exemplares de transição, bem condizentes com o período do século XVII, na região, 

Nordeste do Brasil, onde a colonização já se encontrava em um período de consolidação, a 

canoa monóxila, agora incorporada a nova dinâmica do contexto colonial, em que as vias 

aquáticas, marítimas ou fluviais, ainda representavam os principais corredores para a 

comunicação e abastecimento dos núcleos coloniais, a canoa assume também novo desenho e 

arquitetura mais condizentes com seus novos usos e empregos.  

 

Figura 7: Canoa indígena diante do forte dos Reis Magos, RN. Fonte: Frans Post, 1638. 

A tipologia XA, da primitiva canoa indígena, ainda se manifesta nas linhas gerais da 

embarcação, no entanto, a modificação no desenho da proa, com uma hidrodinâmica mais 

aperfeiçoada, reduzia o esforço da energia motora dos remadores e proporcionalmente, a área 

deixada pelos mesmos, abrindo mais espaço para a acomodação de carga e passageiros. A 

inserção do banco de proa vem no mesmo sentido, ao proporcionar ao remador uma posição 

mais cômoda e mais estável, diminuía o seu desgaste físico na condução e manobra da 

embarcação. 
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Infelizmente, na atualidade, as duas canoas estão completamente destruídas, diante da longa 

exposição às intempéries do tempo, sem os devidos tratamentos. Com o seu 

desaparecimento, perdeu-se uma rica fonte de informações que, se preservadas, poderiam ser 

objeto de estudos mais aprofundados como, por exemplo, permitiria a reconstruções 

hipotéticas de tais artefatos, suas linhas arquitetônicas, qualidades náuticas, possível 

capacidade de carga dentre uma série de outras questões e o seu significado para os grupos 

humanos que as utilizaram. 
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