
 

BAHIANA 

Corveta 

Incorporação: 16 de outubro de 1847. 

Incêndio: 15 de novembro de 1893. 

  

Corveta de madeira, construída no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, segundo o 

risco do Construtor Naval Joaquim José de Sousa. Bateram-lhe quilha a 23 de agosto de 

1845. Foi lançado ao mar a 16 de outubro de 1847, com a presença do Imperador D. Pedro II. 

Era aparelhada à galera, pois dispunha de gurupés e três mastros e respectivos mastaréus com 

vergas redondas e caranguejas.  

Suas características eram 137 pés de comprimento, 34 pés de boca 34, 35 pés de pontal 

e 972 t de deslocamento. Foi seu primeiro comandante o Primeiro-Tenente Carlos Augusto 

Nascentes de Azambuja, quando lhe foi passada Mostra de Armamento, a 19 de junho de 

1850. Era artilhada com 36 colubrinas de calibre 24. Sua guarnição foi fixada em 260 praças. 

Em consequência da guerra contra Rosas, a Bahiana seguiu para Montevidéu a figurar 

na Esquadra do Almirante John Pascoe Grenfell, em março de 1851. Este navio tinha o 

metacentro muito próximo do centro de gravidade, o que muito prejudicava sua estabilidade. 

Nessas condições, voltou ao Arsenal e foi arrastado e embonado, diminuindo-se a altura dos 

mastros. Dizia um jornal da época: “E pondo de parte a custosa Bahiana, que por não lhe 

saberem colocar o metacentro, sofre hoje a afronta de um arrasamento.” Em maio de 1851 

estava pronta para armar e devia montar 24 canhões obuses de calibre 38.  

A 5 de junho de 1851, era seu comandante o Capitão-Tenente David Petra de Barros, 

que substituiu o Primeiro-Tenente Joaquim Raymundo de Lamare. Passaram-lhe mostra de 

completo armamento a 29 de julho do mesmo ano. Foi classificada como transporte, por 

Aviso de 10 de junho de 1851. Logo que o navio estivesse pronto devia fazer durante três dias 

experiências fora da Barra. 

A 12 de agosto de 1851, foi nomeado seu comandante o Capitão-Tenente Francisco 

Luiz da Gama Rosa. No dia 20, levando a seu bordo o Chefe de Esquadra Encarregado do 



 

Quartel-General, Capitão de Mar e Guerra inspetor do Arsenal e alguns membros da 

comissão, saiu à barra para experiência. Segundo a opinião dos competentes, ficou um dos 

melhores vasos da Armada imperial brasileira, não apenas em marcha como em força, pois 

recebeu 24 peças tipo Paixhans de calibre 30. Bolinava em cinco quartas, fazendo 6 milhas 

horárias. Reconhecidas suas boas qualidades, seguiu logo em seguida para o Prata.  

Em agosto de 1852 ainda se encontrava em Montevidéu. Em novembro, seu 

comandante foi substituído, quando o navio ia desempenhar uma comissão ao Pacífico. A 23 

de abril de 1852, faleceu a seu bordo o Primeiro-Tenente Juvenal Xavier de Castro.  

No ano de 1852, aconteceu a bordo da Bahiana o fuzilamento do cozinheiro do navio, 

José Eleutério, por ter assassinado outro militar da guarnição. No dia 26 de setembro de 1852, 

fizeram-se de vela do Porto de Montevidéu as Corvetas Bahiana, Euterpe e D. Francisca. “E, 

pois, no dia seguinte – diz-nos o cronista – intimou-se a José Eleutério, cozinheiro do 

primeiro destes vasos à sentença, que o condenara à morte pelo crime que havia cometido. 

Alimentado por falsas esperanças, não supunha o réu tão próximo o seu fim. E assim foi que, 

trêmulo e consternado, desceu para o oratório, armado em um paiol do bico de proa do 

mesmo navio onde meses antes, tirara a vida de um companheiro. A lei severa e previdente 

estabeleceu essa unidade no drama do crime e da execução, em satisfação à Justiça e aos 

manes da vítima. Quando, nesse lúgubre recinto, ante seus olhos apareceu o ministro de Deus 

que, em casos tais, é da morte infalível anúncio, o instinto de conservação lembrou-lhe um 

recurso, e, lavado em pranto, o desventurado pediu para falar ao comandante, porque só com 

a vida se apaga a esperança. “Valha-me!” – exclamou desvairado logo que o viu. – “Filho, – 

mais ou menos disse o padre – quem te pode valer na terra repousa tranquilo em sua 

consciência, e se teu último suspiro chegar-lhe aos ouvidos, seu coração de homem 

estremecerá confrangido, mas seu semblante de rei será calmo como a Justiça”. 

Continua o cronista: “O réu soltou um prolongado gemido...– Que fazer, meu Deus! – 

exclamou o infeliz com o arrependimento no coração e o desespero dentro da alma. – Dizer 

adeus ao mundo – retorquiu o padre – e preparar-te para morrer como um cristão. – O mundo! 

Ah! Sim... no mundo só tenho minha mãe, minha pobre mãe. – E chorava como um perdido. 



 

Não menos lágrimas vertia o virtuoso sacerdote. Esta triste cena provaria ao mais severo 

político, que a dor ingente que despedaça o coração e um sincero arrependimento são muitas 

vezes os limites onde deve parar o castigo, e que ultrapassá-los seria entrar no domínio odioso 

da vingança, Mas, a lei pune com “pena de Talião” o ultraje feito à sociedade. Terá razão a lei 

fazendo aquilo mesmo que terrivelmente reprova? Não sei; “o certo é que quem fere com o 

ferro perecerá pelo mesmo ferro”; que o sangue pede sangue, e que a justiça militar é tão 

severa quanto inflexível. O condenado pediu papel e tinta: deram-lhe. Nesse papel derramou 

certamente quanta agonia e aflição, quantas mágoas e saudades borbulhavam-lhe dentro da 

alma. Ninguém viu o que escreveu; assim pois suas íntimas expressões foram um mistério 

para todos, menos para sua mãe. Nesse momento solene da transição de uma para outra vida, 

o espírito recupera sobre a matéria todo o domínio e liberdade; o espírito se ilumina; e então o 

mísero votado à morte, quer seja Sócrates, quer seja o mesquinho e ignorante Eleutério, é 

arrebatado pela lucidez do pensamento às regiões sublimes, até onde em breve sua alma 

remontará. Se fala, a verdade e a sabedoria saem dos seus lábios; se imprime no papel os 

caracteres da escrita, dizendo o último adeus, mandando o derradeiro suspiro a uma infeliz 

mãe, de certo o condenado usará de uma linguagem que, volvendo à vida, desconheceria. 

Depois de fechar a carta, depositou-a nas mãos do sacerdote, e para ficar tranquilo a respeito 

da entrega, quis que fosse segura no correio com quatro patacões que a esse fim destinou. O 

bom padre, que implorava a proteção divina sobre o infeliz, viu-o, meio reconciliado com a 

sua sorte, passar o resto do dia e toda a noite no fervor das orações. Raiou o dia determinado 

para a execução, mas os elementos se conspiraram; o vento e o mar adiaram-na, proibindo a 

comunicação entre os navios, que não puderam velejar. Entretanto, essas poucas horas que 

rápidas passaram, roubaram algum alento ao condenado, e obrigaram-no a mais frequentes 

vezes horripilar-se com as terríveis visões da morte. No dia 29, porém, às 10:30 horas, o céu 

era puro e a brisa regular. Parece que compadecida a natureza dos sofrimentos daquele que 

aliás a ofendera, submetia sua lei à dos homens, para fazê-los cessar.”  

Assim, velejaram os navios, e começaram a navegar em gáveas, a um largo, guardando 

entre si a distância de uma amarra. Subiram as guarnições da D. Francisca e da Euterpe às 



 

enxárcias e aos castelos, para receber, na execução que se ia fazer. No castelo de proa da 

Bahiana, decomposta a fisionomia e tiritando do gélido frio da morte, cujos amplexos já 

sentia, estava sentado sobre o tamborete fatal o réu. “Reinava a bordo um silêncio pavoroso. 

Ouvia-se apenas o ranger da roda do leme, e o rumorejar das ondas na proa. O padecente 

disse em voz sumida algumas palavras ao padre, que explicou-as depois. Pedia perdão a todos 

– comandante, oficiais, e seus companheiros da guarnição; e com a maior contrição 

implorava-o também dos parentes do assassinado, um dos quais é marinheiro da Euterpe”.  

Havia postada em frente ao castelo uma escolta de seis soldados e um cabo. Eram os 

executores. A um sinal rápido, as armas foram preparadas e apontadas. Para que mais uma 

vida caísse na eternidade, faltava um só sinal; o de, fogo! Por uma concentração involuntária 

de todos os sentidos em um só, através da venda o infeliz via o que se passava, porque a cada 

movimento da escolta correspondia um estremecimento do seu corpo. – “Fogo”!” – ordenou o 

sinal... Seria preciso molhar a pena nesse sangue que espadanou, para descrever o que depois 

se seguiu.  

“O padre voltou para ré, pálido, cabelos hirtos e ofegante.” Declarou que o executado 

em sua última vontade pedira que toda a guarnição rezasse por sua alma um Padre Nosso e 

uma Ave Maria. A estas palavras, ajoelhou-se e, instantaneamente, o mesmo fizeram todas as 

praças da guarnição, como se impelidas por um só movimento. 

A respeito da viagem da Bahiana ao Pacífico e da escolha do seu comandante escreveu 

a Revista Marítima Brasileira de 1
o
 de dezembro de 1852: “Já é de todos sabido que a 

Corveta Bahiana vai quebrar o mágico encanto que veda aos nossos vasos de guerra dobrar o 

Cabo de Horn. Segundo o seu valor e alcance, cada acontecimento novo em a nossa Marinha 

marca uma época mais ou menos importante. Quando acabamos de celebrar um interessante 

tratado e procuramos estabelecer com o Peru estreitas relações pela navegação do Amazonas, 

a presença da nossa bandeira em Lima será um sinal de boa vontade e até uma espécie de 

galanteria; não mencionando as vantagens reais que nesse longo trajeto tem de colher a 

oficialidade e guarnição do navio. Manda pois a justiça que em nome da Marinha rendamos o 

devido agradecimento ao Exm
o
 Ministro da repartição; e com tanta maior satisfação o 



 

fazemos que mais esta vez mostra S. Ex
a
. Um honroso acordo com as ideias da Revista. Para 

uma comissão tal, é muito apropriada a Bahiana, essa mesma corveta que, não há muitos 

meses, aí estava sofrendo a afronta de um embono, sendo, por conta das dúvidas, ainda em 

cima arrasada; esse mesmo navio que muitos doutos temeram morresse no nascedouro, e que, 

com efeito, não viveu sem custar a existência a quem lh’a deu. A Bahiana há de belamente 

portar-se se for investida pelos astros, notos ou mesmo bóreas, vigilantes guardas do temível 

Horn. Bolina em cinco quartas despejando seis milhas. Diminuindo-se o lastro, que por 

excesso de prevenção se metera a bordo, e tirando-se talvez as duas peças da proa, ficará 

capaz de aguentar todo o vento sem fazer caso do mar, e de fazer viagem muito mais 

arriscada e prolongada, porque essa que vai intentar é um pouco costeira, e porque, além 

disso, carrega mantimentos e aguada para seis meses. Agora, sobre a oficialidade da Bahiana, 

o comandante teve permissão para escolhê-la, e como felizmente, com poucas exceções, o 

nosso pessoal d’Armada é gabaritado, pouco trabalho terá o Sr. Barroso. Quanto a S. S
a
 o 

conceito de que goza na Marinha o aponta como habilíssimo; mas certo ciúme bem 

entendido, um honroso ciúme, diz que, tendo o Sr. Barroso dado tão digna conta da sua 

comissão às Malvinas, devia contentar-se com isso, enquanto outros identicamente 

empregados, fizessem jus a um acréscimo de reputação, como a S. S
a
 aconteceu. São modos 

de entender. Haverá quem julgue que esse menso motivo presidiu a nomeação do Sr. Barroso. 

Argumentando diplomaticamente, o comandante da Bahiana deverá ser capitã o de mar e 

guerra, porque a importância que se dá a uma missão está na razão direta da categoria do 

indivíduo dela incumbido; e talvez convenha significar de um tal modo ao Peru a cordial 

estima do Brasil. Militarmente entendido, o negócio muda de figura, porque todo o mundo 

sabe que o capitão de mar e Guerra comanda nau ou fragata e o Capitão-Tenente comanda 

corveta. Finalmente, pelo lado do mérito, sem procurar estabelecer um equilíbrio, que a 

antiguidade e a experiência consequente pressupõem não poder militarmente existir, diremos 

que o Sr. Gama Rosa, ex-comandante da Bahiana e atual da Imperial Marinheiro, é um dos 

bons e distintos oficiais da nossa Armada. E, raciocinando assim, deixamos ao leitor o 

trabalho de concluir.” 



 

A 19 de janeiro de 1853, pela manhã, zarpava do Porto do Rio de Janeiro a reboque da 

Fragata Amazonas. Em distância conveniente mareou o pano em demanda dos mares do Sul e 

do Pacífico. Assim, partiu a Bahiana para o Pacífico a 19 de janeiro de 1853, sob o comando 

do futuro Almirante Barroso, Barão do Amazonas, e tendo como imediato o Capitão-Tenente 

Francisco Pereira Pinto, posteriormente almirante e Barão de Ivinheima. Chegou a Valparaíso 

com 58 dias de viagem. No dia 12 de abril, partia desse porto, chegando a Coquimbo, no dia 

18; zarpou para Caldera a 26 e deu fundo a 28; seguiu para Cobija, na Bolívia; passou por 

Iquique e chegou a Arica; foi às Ilhas Chinchas, a Pisco, fundeando em Galeão a 1
o
 de junho 

de 1853.  

Como o Governo peruano ia mandar uma expedição descer o Amazonas, convidou um 

dos oficiais da Bahiana. Ofereceu-se para isso o Segundo-Tenente Francisco Pereira Dutra. 

Pelo Aviso de 29 de novembro de 1853, transmitido ao Quartel-General da Marinha, e do 

Ministério dos Estrangeiros, de 25 do mesmo mês, acompanhando a cópia do Ofício do 

Enviado Extraordinário e Ministro Plenipotenciário no Peru, de 13 de julho, se dizia que o 

Capitão de Mar e Guerra, comandante da Corveta Bahiana e todos os oficiais que serviam 

debaixo do seu comando “deixaram por sua conduta naquela República a mais lisonjeira 

impressão”. De regresso a 15 de dezembro de 1853, por Aviso de 28 de dezembro de 1853, 

assumia o comando do navio o Capitão-Tenente Francisco Pereira Pinto, que foi substituído, 

a 13 de março do ano seguinte, pelo Capitão-Tenente Antônio Xavier de Noronha Torrezão. 

Com Pereira Pinto, realizou um cruzeiro, de 4 de janeiro a 6 de fevereiro de 1854, com 

aspirantes a bordo. Em 1856, assumiu o seu comando o Capitão de Fragata Jesuino Lamego 

Costa, que teve por substituto o Primeiro-Tenente Henrique Hoffsmith. Sob o comando do 

Capitão de Mar e Guerra J. Custódio d’Houdain, partiu em viagem de instrução com guardas-

marinha a 22 de janeiro de 1859, tocando em Lisboa, Ferrol, Cherbourg, Roterdam, 

Amsterdam, Texel, Cuxhaven, Hamburgo, Portsmouth, Plymouth, Brest, Madeira, Rio de 

Janeiro. Ainda em 1856, comandou-a o Capitão de Fragata Antônio Cláudio Soydo. Em 

março desse ano, encontrava-se no Desterro (Florianópolis) fazendo parte da Divisão Naval 



 

sob a chefia do Almirante Houdain, sendo visitada, a 11 desse mês pelo presidente da 

Província.  

De 5 de dezembro de 1860 a 17 de janeiro de 1861, foi comandada pelo Capitão de 

Mar e Guerra Guilherme C. Lassance Cunha. A 2 de março de 1861, sob o comando do 

Capitão de Mar e Guerra Francisco Pereira Pinto, zarpou para Pernambuco, de onde seguiu 

em viagem de instrução para os portos seguintes: Nova Iorque, Cork, Pembroke, Plymouth, 

Brest, Ferrol, Lisboa, Cadiz, Gibraltar, Tânger, Madeira, regressando a 8 de novembro. Saiu a 

10 de outubro de 1863, a reboque da Thetis, comboiando a Niterói e fundeou na Ilha Grande 

onde realizou exercícios de tiro. 

A 26 de dezembro de 1863, fez-se de novo ao mar para visitar os Portos de Belém, 

Ferrol, Corunha, Lisboa, onde chegou a 2 de julho de 1864 e foi visitada pelo rei de Portugal, 

no dia 11, Cádiz, Gibraltar, Toulon, Madeira. De volta, foi incorporada ao 1
o
 Distrito Naval, 

seguindo para o Sul, a 29 de novembro, comandada pelo Capitão de Mar e Guerra José 

Segundino de Gomensoro. Em 1868, assumiu o seu comando o Capitão-Tenente Pedro 

Antônio Luís Ferreira.  

De 31 de dezembro a 17 de março de 1869, a Corveta Bahiana foi comandada pelo 

Capitão de Mar e Guerra Rafael Mendes de Morais e Valle. Sob o comando do Capitão de 

Fragata Eduardo Wandenkolk, realizou, entre 1872 e 1873, uma viagem ao estrangeiro, 

percorrendo os seguintes Portos, Cabo de Boa Esperança, Baía de Mesa, Ilha Bourbon (S. 

Denis), Bombaim, Diu, Goa, Colombo, Batavia, etc. A 12 de janeiro e ainda sob o comando 

do Capitão de Fragata Eduardo Wandenkolk, se fez de vela, em viagem de instrução aos 

mares das Índias. Regressou a 8 de janeiro de 1879.  

Realizou vários cruzeiros ao longo da costa brasileira realizou em 1879 e 1880, 

comandada pelo Capitão de Fragata Rollim. Em 1881, era seu comandante o Capitão de 

Fragata João Gonçalves Duarte. A 15 de dezembro de 1881, saiu em viagem de instrução 

com aspirantes, devendo tocar no Rio da Prata; regressou a 11 de março de 1882. A 22 de 

maio, saiu em viagem para o Pará. 



 

A Corveta Bahiana foi um dos navios a vela da Esquadra brasileira que mais viajou. 

Em 15 de novembro de 1893, durante a Revolta da Armada, foi incendiada nas proximidades 

da Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro. 

 


