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Incorporação: 3 de junho de 1865. 

Baixa: 14 de julho de 1879. 

  

Navio de casco de madeira, de propulsão a vapor, de tambores laterais, construído em 

Cowes, Ilha de White, Inglaterra, em 1858, sob inspeção do Primeiro-Tenente Engenheiro 

Naval Antônio Carlos Rodrigues da Silva para a Companhia Brasileira de Paquetes a Vapor. 

Era semelhante ao Vapor Princesa de Joinville. 

Segundo navio da Marinha do Brasil a ostentar o nome Apa recorda um rio do Mato 

Grosso, no limite do Brasil com o Paraguai. O primeiro navio da Marinha do Brasil a ostentar 

o nome Apa foi um vapor de rodas, de 40 HP e um canhão, construído na Ponta da Areia, em 

Niterói. Em 1864, foi empregado no serviço de dragagem do Porto do Rio Grande (RS). Em 

27 de janeiro de 1865, auxiliou a defesa da Cidade de Jaguará, no Rio Grande do Sul, 

opondo-se ao ataque dos blancos uruguaios de Basílio Muñoz 

Em 1
o
 de outubro de 1859, o vapor foi fretado pelo Governo brasileiro, partindo do Rio 

de Janeiro, conduzindo os imperadores em viagem de excursão ao Norte do País. Foi 

escoltado por uma divisão naval composta pela Fragata Amazonas e Corvetas Belmonte e 

Paraense. 

Mais tarde, acabou sendo adquirido definitivamente pelo Governo para a Marinha do 

Brasil, em abril de 1865, pela quantia de 250$000 (duzentos e cinquenta mil réis). 

O navio deslocava 917 toneladas, 125 m de comprimento total, 31 pés de boca e 11,6 

pés de pontal. Era equipado com uma máquina alternativa propulsora a vapor com 250 HP de 

potência. 

Foi classificado como corveta por Aviso de 3 de junho de 1865 e submetido a Mostra 

de Armamento. Tomou seu comando nesse mesmo dia o Capitão-Tenente Francisco Freire de 

Borja Salema Garção. 



 

Em 28 de novembro de 1864, fundeou no Desterro, vindo do Norte, trazendo 435 

praças do Exército. 

Aportou ao Desterro, procedente do Rio de Janeiro em 12 de abril de 1865, 

transportando tropas, com surto de varíola a bordo. 

A 1
o
 de março de 1866, o Almirante Tamandaré e seu estado-maior passaram a ter 

quartel a seu bordo, em Corrientes. 

A 17 de março do mesmo ano, houve a seu bordo um jantar oferecido pelo Almirante 

Barroso. 

A 21 de março do mesmo ano, seguiu para as Três Bocas; a 22 de março, estiveram a 

seu bordo os Generais Osório, Mitre e Flores, pernoitando nele o general argentino. 

A 25 de março do mesmo ano, houve a bordo novo jantar em regozijo ao juramento da 

Constituição, estando presentes o Conselheiro Otaviano e seus auxiliares, Barroso e todos os 

chefes das divisões da Esquadra. No dia seguinte, pelas 14 horas, os paraguaios começaram a 

hostilizar o navio com uma chata artilhada com uma peça de 68, que lhe fizeram alguns 

estragos. Atiraram oito a dez tiros, três dos quais foram aproveitados; um na caixa da roda, 

outro acima do lume d'agua, e outro tangenciando a caixa de roda. O da caixa de roda foi à 

despensa e parou junto da caldeira; o segundo feriu um imperial marinheiro. 

A 18 de agosto de 1866, duas peças raiadas de calibre 30, que estavam no Apa, foram 

para as trincheiras do Primeiro Corpo do Exército a fim de bombardearem o campo inimigo. 

A 2 de setembro de 1866, subiu o rio com o Estado-Maior e fundeou no Canal de 

Palmas, ao lado do Chaco. O Almirante atopetou o seu pavilhão. No dia seguinte, houve 

missa a bordo pelos mortos do Encouraçado Rio de Janeiro. 

A 21 de outubro de 1866, seguiu para o Cerrito com o Almirante e o General Caxias, e 

regressou. A 23, assumiu o seu comando o Primeiro-Tenente Helvécio S. Pimentel. 

A 11 de novembro de 1866, desceu o navio com a insígnia do Almirante, trazendo no 

topo a grande Bandeira Nacional. Ao meio-dia saltaram na Ilha o Marquês de Caxias, o 

Almirante e o Visconde de Porto Alegre, acompanhados de seus Estados-Maiores; visitaram 



 

hospitais e oficinas e regressaram para bordo da Canhoneira Maracanã, que foi levar ao 

Passo da Pátria o Marquês. Voltou o Apa com o Almirante e o Porto Alegre para Curuzu. 

A 2 de dezembro, os navios da Esquadra foram embandeirados em arco e houve salvas 

no 1
o
 Corpo. Deu o Almirante grande banquete no Apa, ao qual assistiram os comandantes 

das divisões e dos navios. Os paraguaios respeitaram o dia do aniversário do Imperador. 

A 3 de dezembro de 1866, o General Caxias estava seu bordo. A 23, o Almirante 

Tamandaré retornou a seu bordo. 

A 22 de dezembro, ao meio-dia chegou o Transporte Isabel com a bandeira do Chefe 

Joaquim José Inácio, que veio substituir o Almirante Tamandaré. Houve cerimônia de posse a 

bordo do Apa, a qual assistiram todos os comandantes, que foram elogiados pelos bons 

serviços de 31 meses prestados durante o comando do Almirante. 

A 7 de março de 1867 assumiu o seu comando o Primeiro-Tenente Collatino Marques 

de Souza. A 14 de agosto de 1868, foi-lhe passada Mostra de Desarmamento. 

Em fevereiro de 1869, fez parte da Esquadrilha do Capitão de Fragata Antônio Cláudio 

Soido. 

Foi o capitânia da Esquadra que protegeu o desembarque do Exército no Passo da 

Pátria, na Guerra do Paraguai. 

Teve baixa em 14 de julho de 1879 e foi vendido em hasta pública. 

 


