
 Quais as causas  ?  
  

1 - A União Ibérica, isto é, a união das coroas da Espanha e Portugal. 
Como a Holanda era inimiga da Espanha (os países baixos pertenciam à 
Espanha e lutavam pela sua independência) o governo espanhol proibiu 
aos holandeses de comerciarem com o açúcar brasileiro.  
  
2 - Com as invasões os comerciantes holandeses desejavam conquistar 
as áreas produtoras de cana-de-açúcar e retomar o refino e comércio de 
açúcar que lhes havia sido proibido. 

I. CAUSAS QUE MOTIVARAM A INVASÃO HOLANDESA EM 
PERNAMBUCO. 



II. OCUPAÇÃO DE OLINDA E RECIFE:  

• Em 1630 os holandeses chegaram em Pernambuco com uma frota de 67 
navios, 7 mil homens e 1.170 canhões(armada). 

• Resistência dos portugueses(Matias de Albuquerque - Governador). 
• Arraial do Bom Jesus – 5 anos de resistência – emboscadas.  

  
• 1632 – 1635 – (chegada de reforços da Europa  + flamengos) = conquista 

(Itamaracá, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco). 
• Domingos Fernandes Calabar – colaborador  das forças ibéricas – preso, 

executado pelos portugueses. 
 

III. O GOVERNO DE NASSAU  (1637 – 1644) Johan Mauritz 

Nassausiegen 
       (João Mauricio de Nassau-Siegen “1604-1679”) 

 O novo governador desembarcou em Recife :  
 Pintores, arquitetos, naturalistas e médicos.  
 Nassau usou dinheiro da companhia(W.I.C). 
 Créditos para senhores de engenho, reaparelhamento das  
propriedades,  recuperação do plantio. 



 I. Entre as realizações do Conde destacam-se: 
• Incentivo  à  economia  açucareira,  emprestando dinheiro para os 

senhores de engenho. 
• Incremento da escravidão,  garantindo o abastecimento de mão-de-obra. 
• Garantia de liberdade religiosa Urbanização do Recife 
• Grande incentivo às artes e ciência. 
• Modernizou a cidade de Recife, construindo diques, canais, palácios, 

pontes e jardins.  
• Estabeleceu e organizou os sistemas de coleta de lixo e os serviços de 

bombeiros em Recife.  
•  Determinou a construção em Recife de um observatório astronômico, um 

Jardim Botânico, um museu natural e um zoológico 
• Redução dos tributos cobrados dos senhores de engenho de 

Pernambuco. 



Fonte.: Fundação Joaquim nabuco - Recife 1640  

Cidade Maurícia em Pernambuco, 
Zacharias Wagener, c. 1640, 
Holanda. 



"Nobreza da Terra" - Frans Post 1637. " 

Engenho (detalhe), óleo sobre tela, Frans 
Post. 117 x 167 cm, Museu do Louvre, Paris 

Guerreiro Africano Pintura de 
Albert van der Eckhout, holandês 
que veio ao Brasil com a comitiva 
de Nassau 



IV. INSURREIÇÃO PERNAMBUCANA 

 Acusações e críticas da Companhia das Índias sobre a administração de Maurício 
de Nassau -> Demissão em 1644. 

 Intensificação da busca por lucros -> Pressões e ameaças sobre produtores, 
limitações impostas aos católicos. 

 Pagamento das dívidas dos senhores de engenho. 

 I. As Batalhas 

   I. Monte das Tabocas 1645 (Vitória de Santo Antão) 
 Revolta contra a ocupação holandesa. 
 Tenente-coronel Hendrick Haus – coloca 1.200 homens na luta(+- 

500 índios Tapuias) – fortemente armados.  
 João Fernandes Vieira e Antônio Dias Cardoso, chefes da 

rebelião. 
 Aproximadamente 1.000 homens – sem experiência – poucas 

armas e munição. 
 Ao longo do monte  estavam montadas três emboscadas dentro 

de um tabocal (bambuzal gigante) de 50 pés de largura. 
 Coronel Hus – parte em retirada depois do avanço  de Fernandes 

Vieira com cerca de 30 negros com muita fúria e determinação.  



II. As Batalhas dos Guararapes (1648-1649) 

1ª Batalha dos Guararapes -19 de abril de 1648. 
 

• Governador das Armas Holandesas(Sigmund von Schkoppe) 
• 4.500 homens dos regimentos oficiais e cerca de 1.000 tapuias. 
• General português Francisco Barreto, com 2.200 homens. 
• Hendrik van Haus, atacou os insurgentes pelos flancos. 
• luso-brasileiros  ( melhor desempenho na batalha, principalmente 

no combate “corpo a corpo” com armas brancas). 
• o início do enfraquecimento da Companhia das Índias Ocidentais no 

Brasil. 



 2ª Batalha dos Guararapes (decisiva) -19 de fevereiro de 1649 
• Exército luso-brasileiros:  
•     sul /  norte. -  soldados - canaviais - sol cáustico. 
• Exército holandês -  meio dos montes. 
• Os exércitos luso-brasileiros – espera até as três da tarde a 

movimentação dos holandeses. Quando estes se puseram em 
marcha, houve o ataque repentino e mortífero 

• A saída neerlandesa do Recife só aconteceu a partir de abril de 
1654. Chegaram em julho à Holanda, onde os comandantes foram 
julgados por um tribunal militar. 

Para o exército holandês, um desastre sem precedentes, como conta o pesquisador Marcos 
Vinicius Vilaça: 

“A segunda batalha dos Montes Guararapes foi um dos maiores fracassos da 
história dos exércitos holandeses. Enquanto as perdas do lado luso-brasileiro 
foram computadas em 47 mortos e 200 feridos, do lado holandês perderam a 
vida o comandante geral, Tenente-general Johan van den Brincken, o Vice-
almirante Giesseling e 101 outros oficiais que, somados as demais perdas, 
perfaziam um total de 1.044 mortos e mais de 500 feridos” [1] 

NOTAS 
[1] VILAÇA, Marcos Vinicius. Duas vezes Guararapes (1648-1649). Revista Da Cultura, ano VI. Nº 10. p. 17. 



V. CONSEQUÊNCIAS DA EXPULSÃO DOS HOLANDESES 
DE PERNAMBUCO. 

 A expulsão definitiva dos holandeses de Pernambuco levou a 
economia colonial açucareira a uma série de crise. Os holandeses 
puderam implantar a empresa açucareira em seus domínios nas 
Antilhas e a produção passou a concorrer vantajosamente com o 
açúcar brasileiro, já que eles haviam aprendido profundamente as 
técnicas de cultivo e produção do açúcar e monopolizavam o refino e 
a comercialização do produto na Europa. Em 1661, Portugal e Holanda 
assinaram um tratado de paz, “A Paz de Haia” pelo qual a Holanda 
desistia de suas pretensões no Brasil, em troca de uma indenização.  
Em 1640 acontece o fim do domínio espanhol em Portugal com a 
ascensão da dinastia de Bragança através de D. João IV.  



BERÇO DA NACIONALIDADE 
BRASILEIRA 

Heróis das Batalhas 
Francisco Barreto de Meneses – militar. 
João Fernandes Vieira - senhor de engenho – português. 
André Vidal de Negreiros – português. 

Filipe Camarão  ou Potiguaçu - indígena. 

Henrique Dias – filho de escravos. 
Antônio Dias Cardoso – português. 
 

 


