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   A UFSC E AS FORTALEZAS 

A Universidade Federal de 

Santa Catarina foi a 

instituição que, junto com 

o IPHAN, liderou a 

restauração e revitalização 

dessas fortalezas e hoje é a 

responsável pela 

manutenção e 

gerenciamento de  quatro 

dessas fortificações: 

ANHATOMIRIM (há 35 anos 

dos 54 anos da UFSC: mais 

de 64% de sua existência), 

PONTA GROSSA, 

RATONES e SÃO 

CAETANO (há 22 anos).  



  O PROJETO FORTALEZAS MULTIMÍDIA 

Neste contexto, criamos na UFSC, em 1995, o Projeto Fortalezas 

Multimídia, um projeto de pesquisa e extensão voltado para o 

estudo, a preservação e a valorização das fortificações históricas 

e que para isso desenvolve atividades de pesquisa, documentação 

e divulgação desse patrimônio dentro e fora do Brasil. O foco do 

Projeto é a sistematização e difusão em meio digital de conteúdos 

sobre as fortificações. Nesses 19 anos de existência já 

produzimos vários aplicativos em multimídia no formato CD-ROM, 

bem como aplicativos para uso na internet. Atualmente, a nossa 

ação mais importante, tema central desta apresentação, é o 

desenvolvimento do Banco de Dados Internacional sobre 

Fortificações, já disponível na internet no endereço: 

www.fortalezas.org 

























































































    O BANCO DE DADOS FORTALEZAS.ORG 

O website fortalezas.org disponibiliza de forma gratuita na internet 

um banco de dados temático multilingüe (atualmente em 

português, espanhol e inglês) sobre fortificações em todo o 

mundo (sejam construções existentes, simples ruínas ou mesmo 

fortificações já desaparecidas), com possibilidade  de consulta, 

pesquisa e (o mais importante, e que é um de seus principais 

diferenciais) com possibilidade de alimentação de conteúdos de 

forma on line, ou seja, diretamente na internet.  

 

Essa base de dados on line permite então a criação de uma rede 

virtual e internacional de sistematização e difusão de informações 

e conhecimento sobre fortificações em todo o mundo.  



      O BANCO DE DADOS FORTALEZAS.ORG 

Todas as fortificações presentes no banco de dados estão 

georreferênciadas e podem ser pesquisadas e visualizadas com 

recursos do Google Maps e Google Street View.  O Banco de 

Dados Mundial sobre Fortificações, acessado pelo website 

fortalezas.org é, portanto, uma ferramenta de inventário, de 

documentação, de registro, de pesquisa, de educação patrimonial, 

de divulgação turística e cultural desses monumentos.  

 

Pode e deve ser utilizado também como uma ferramenta de 

gestão, das mais versáteis e completas, empregada na 

preservação e valorização desse patrimônio fortificado. 

  



    O BANCO DE DADOS FORTALEZAS.ORG 

A alimentação da base de dados, em forma de textos e diversas 

outras mídias (imagens, vídeos, etc), pode ser realizada em forma 

de contribuição livre, colaborativa, por qualquer instituição ou 

pesquisador credenciado interessado no tema, a partir de 

qualquer lugar que disponha de um simples acesso à internet. 

 

Não se trata apenas de mais um website de consulta de 

informações, mas sim da única base de dados internacional 

unificada sobre patrimônio fortificado. 

 

Por este motivo, o International Scientific Committee on 

Fortification and Military Heritage (ICOFORT), que é uma entidade 

internacional ligada ao ICOMOS/UNESCO, está recomendando a 

adoção deste banco de dados a todos os seus especialistas e 

demais pesquisadores da área. 







    O BANCO DE DADOS FORTALEZAS.ORG 

A consulta às informações no banco de dados é totalmente 

pública e gratuita, e a alimentação compartilhada de conteúdos é 

autorizada após um cadastro simples de identificação do 

pesquisador contribuinte, identificado por meio de seu e-mail e 

senha pessoal de acesso. 

 

As pesquisas seletivas realizadas no banco de dados 

fortalezas.org permitem estabelecer estudos comparativos entre 

as fortificações, por intermédio de buscas combinadas por 

tipologia, nome, localização geográfica, data de construção, 

projetista, nacionalidade original, uso, proteção legal, estado de 

conservação, técnicas construtivas ou ainda por qualquer palavra 

contida nos textos descritivos dessas fortificações, entre outros 

quesitos de pesquisa disponíveis. 







    Fortificações cadastradas no Banco de Dados 

 Em Florianópolis: 38 fortificações (9 existentes) 
 

 Em S. Catarina: 45 fortificações (11 existentes) 
 

 No Brasil: 551 fortificações (134 existentes) 

 

No Mundo: 1436 fortificações (800 existentes) 

 

 1828 bibliografias; 805 biografias de personagens históricos; 

 

 1077 verbetes do glossário; 960 sites temáticos sobre fortificações 







































































1. LOCALIZAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS 







































    Conlusões sobre o Banco de Dados: 

A compreensão de todo esse processo e dimensão holística do 

patrimônio fortificado implica no estudo não apenas das 

fortificações remanescentes, mas também daquelas já 

desaparecidas, estendendo também a abrangência geográfica 

de nossa abordagem para além das fronteiras atuais do Brasil. 

O estudo de temática tão ampla e diversificada pode ser 

extremamente favorecido pelo uso de ferramentas digitais de 

sistematização e gestão de conteúdo, como o Banco de Dados 

Internacional Sobre Fortificações, que é uma plataforma virtual 

específica sobre patrimônio fortificado, construída de forma 

compartilhada e colaborativa, disponível gratuitamente na 

internet (www.fortalezas.org).  

 

http://www.fortalezas.org/


    Conclusões sobre o Banco de Dados: 
 

A função dessa base de dados unificada é sistematizar conteúdos sobre 

fortificações existentes ou já desaparecidas, dispersos em vários 

acervos e países, atuando como uma ferramenta de suporte a várias 

ações complementares entre si: pesquisa e estudo, inventário e 

documentação, divulgação e difusão, educação patrimonial, valorização 

cultural e turística, e gestão compartilhada de experiências nas áreas de 

conservação e restauração. Além de contribuir para socializar o acesso à 

informação, esta base de dados pretende incentivar a criação de uma 

comunidade virtual de pesquisadores, permitindo uma efetiva 

representatividade do universo das fortificações em escala internacional.  

 
Ferramenta de gestão que se encontra disponível para 

consulta pública, e aberta à participação de todos os 

estudiosos e instituições que tenham contribuições a dar 

nessa área.  

 



    AÇÕES IMEDIATAS E FUTURAS: 

 Ampliação dos intercâmbios com instituições e pesquisadores 

para utilização, alimentação e difusão internacional do banco de 

dados fortalezas.org 

 Realização de seminários e workshops de treinamento (oficinas) 

para uso eficiente e otimizado do banco de dados 

 Pesquisa, digitalização de acervos documentais (textuais e 

iconográficos) e sua alimentação do banco de dados 

Tradução progressiva e continuada dos conteúdos do base de 

dados para os três idiomas (português, espanhol e inglês) 

Avaliação e aperfeiçoamento permanente da estrutura funcional 

do banco de dados fortalezas.org 

 



    Informações sobre as fortalezas: 
 

 CD-ROM Fortalezas Multimídia 

 Banco de Dados Internacional Sobre Fortificações (www.fortalezas.org) 

 Website do Projeto Fortalezas da UFSC: www.fortalezas.ufsc.br 

 Livro “As defesas da Ilha de Santa Catarina e do Rio Grande de São Pedro em 

1786” 

 Livro “As defesas da Ilha de Santa Catarina no Brasil-Colônia” (CABRAL, 1972) 

 Outras bibliografias citadas no fortalezas.org (folder, artigos científicos, 

documentos, livros, etc) 

 DVD “As fortificações da Ilha de Santa Catarina” (Tatiana)  

 Folheteria (folder) de divulgação distribuída nas fortalezas 

 Placas de sinalização e comunicação visual existentes nas fortalezas 

 Painéis informativos (banners) e outros materiais expográficos existentes nas 

fortalezas (exposições) 

 Outras dúvidas: fortalezas@contato.ufsc.br  ou  (48) 3721-8302 

 

 




