
 

ATIVA 

Canhoneira 

Incorporação: 10 de abril de 1852. 

Baixa: 13 de julho de 1959. 

  

Canhoneira, com armação de patacho, construída no Arsenal de Marinha da Bahia. Sua 

quilha foi batida em 8 de novembro de 1851 e seu lançamento em fevereiro de 1852.  

O nome Ativa referencia o desejo de nela se encontrar um barco veleiro, diligente, 

expedito. Na Marinha de Guerra portuguesa existiu, em 1808, um navio, charrua, com esse 

nome. 

Era toda de madeira de lei e tinha as seguintes características: Comprimento, 63 pés; 

entre perpendiculares, 72 pés; boca, 22 pés; calado à proa, 5 pés, e à popa, 61/4.  

Por Aviso de 10 de abril de 1852, foi nomeado interinamente seu comandante o 

Segundo-Tenente Antônio Filgueiras. Foi-lhe passada a mostra de desarmamento em 3 de 

dezembro de 1852, de conformidade com o Aviso de 20 do mês anterior; e de armamento em 

10 de janeiro do ano seguinte, de acordo com o Aviso de 5 de janeiro de 1853.  

Foi artilhada com duas peças Paixhans de calibre 30. Por Aviso dessa última data, foi 

nomeado seu comandante o Segundo-Tenente Antônio B. Orozimbo Xavier Azevedo. A 

Ativa tinha chegado ao Rio de Janeiro a 29 de outubro de 1852; saiu em comissão a 4 de 

fevereiro de 1853 e regressou ao Rio de Janeiro a 8 de março. Por Aviso desse mês e ano, 

assumiu o seu comando o Segundo-Tenente Salustiano Caetano dos Santos, que saiu em 

viagem no dia 19 e regressou ao Rio de Janeiro a 8 de abril.  

Saiu a cruzar a 30 de julho de 1853 e regressou ao porto a 20 de setembro. Zarpou a 10 

de outubro e recolheu-se à Guanabara a 10 de janeiro de 1854. Teve novo comandante, o 

Primeiro-Tenente Joaquim Guilherme de Mello Carrão, por Aviso de 12 de janeiro do ano 

referido. A 24 do mesmo, zarpou para Ilha Grande; voltou a 10 de maio; tornou a velejar para 

o mesmo porto a 11 de junho; regressou a 24 de outubro e nesse mesmo dia fez-se de vela 

para Montevidéu. 



 

 Regressou ao Brasil em 11 de junho de 1855 e a 19 de agosto fez-se de vela para Santa 

Catarina; zarpou do Desterro a cruzar em 5 de novembro sob o comando do Primeiro-Tenente 

José Lopes de Sá e regressou a 7 de dezembro do mesmo ano. Regressou a 3 de maio de 

1856. Saiu a cruzar a 15 de outubro e voltou a 17 de dezembro. Zarpou para o novo cruzeiro a 

17 de fevereiro de 1857 e regressou a 29 de abril. Fez-se de vela para Santa Catarina a 18 de 

maio e ao chegar ao Desterro, hoje Florianópolis, ficou adida à Companhia de Aprendizes-

Marinheiros sob o comando do Primeiro-Tenente Joaquim Guilherme de Mello Carrão.  

A 25 de agosto de 1858, fez bordejos na Baía do Sul de Santa Catarina, regressando ao 

porto no dia 29. A 21 de setembro do mesmo ano, saiu a bordejar na Baía do Norte do 

referido Porto. Por Aviso de 10 de janeiro de 1859, foi nomeado seu comandante o Primeiro-

Tenente Antônio de Siqueira Barbedo, substituído a 25 do mesmo mês e ano pelo Primeiro-

Tenente Jacinto Furtado de Mendonça Paes Leme. Tinha regressado de Santa Catarina a 22 

de outubro de 1858 e para lá retornado a 30 de janeiro de 1859. Por Aviso de 15 de junho 

desse ano, desarmou e foi posta à disposição da Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa 

Catarina, para exercícios da mesma, sob o comando do Primeiro-Tenente Bittencourt Cotrim. 

Foi desarmada a 13 de julho de 1959.  

Em 1862, ainda se encontrava no Porto do Desterro, sob o comando do Primeiro-

Tenente Antônio Luiz von Hoonholtz, em Comissão de Levantamentos Hidrográficos. Sendo 

visitada pelo Presidente da Província, assim se manifestou ele sobre o seu estado em 

documento oficial: “... achei-a em quase total estado de ruína; por isso mal se deve prestar à 

comissão hidrográfica de que se acha incumbido o muito inteligente e hábil Primeiro-Tenente 

da Armada Antônio Luiz von Hoonholtz. Mesmo assim, tem-na desempenhado de modo 

plausível. Observei os trabalhos que me apresentou executados com toda a exatidão, nitidez e 

perfeição.” 

 


