
 

ÁGUIA 

Brigue Barca  

Incorporação: 14 de dezembro de 1837. 

Baixa: 4 de janeiro de 1858. 

Com a revolução republicano separatista na Província do Rio Grande do Sul, movimento 

conhecido como Guerra dos Farrapos (1835-1845), teve o Governo Imperial de revigorar as 

forças com elementos de fácil e rápida movimentação, tal qual os navios a vapor. Nessas 

condições foi adquirida no Rio Grande, em 14 de dezembro de 1837, a Thomas Messiter, pela 

quantia de 25 contos de réis, a barca a vapor de sua propriedade, chamada Comércio.  

Suas principais características eram: comprimento entre perpendiculares 119 pés; 

comprimento da quilha 112 pés; boca 23 pés e 4 polegadas e pontal 7 pés e 7 polegadas, 

calado e proa 7,5 palmos e a popa 8 ditos. Casco de madeira; caixa de rodas; força da 

máquina 16CV; chaminé; velocidade máxima 8 milhas. Foi artilhada com três rodízios e duas 

caronadas de calibre 18. Tripulação de 64 marujos. Mais tarde, sua artilharia foi substituída 

por oito peças de calibre dois. Tomou parte em diversas operações de guerra, com relativo 

sucesso na referida Província, como na expedição a Camaquã em agosto de 1838.  

Por ordem da Presidência foi, a 25 de janeiro de 1839, ao Rio dos Sinos levar gado e 

munições. Voltou pouco depois, sendo despachada apressadamente para a Cidade de Rio 

Grande a fim de transportar para Porto Alegre um batalhão de infantaria. No final de 

dezembro de 1839, encontrava-se no Rio Grande, sob o Comando do Segundo-Tenente 

Manuel Maria Ricaldes. Em 1849, ainda se encontrava incorporada à Força Naval; em 1843, 

sofria reparos; em 1845, continuava no Rio Grande, mas em mau estado. Entrou em reparos. 

Tinha como Mestre Félix Joaquim.  

Por nomeação de 9 de março de 1850, assumiu o seu Comando o Primeiro-Tenente José 

Pereira Pinto. Em setembro de 1851, estava estacionada na Barra do Rio Grande e era 

empregada no serviço de policiamento e registro do fundeadouro e na praticagem e socorro, 

com uma equipagem reduzida a 30 praças. Por Aviso de 10 de setembro de 1856, foi 

nomeado seu Comandante o Primeiro-Tenente Rodrigo Antônio de Lamare, substituído em 



 

10 de dezembro do mesmo ano, pelo Capitão Tenente José Ricardo de Abreu. Por ordem 

superior, tirou-se-lhe a máquina e passou a ser armada a Brigue Barca. Por Aviso de 10 de 

novembro de 1857, foi mandada alienar do serviço. Passou mostra de desarmamento de 

acordo com o Aviso anterior a 4 de janeiro de 1858. 

 

 


