
 

BAHIANA  

Fragata  

Incorporação: 2 de agosto de 1831. 

Baixa: 15 de novembro de 1841. 

 

O Coronel Joaquim Pires de Carvalho e Albuquerque, Visconde de Pirajá, no desejo de 

aumentar o poderio da Marinha de Guerra ofereceu ao Império brasileiro uma fragata. Assim, 

foi batido o primeiro talão de quilha do vaso de guerra nos estaleiros de Itapagipe em 1825, 

sendo denominado de Bahiana, projeto criado pelo Construtor Naval José da Costa Carvalho.  

Por não conseguir finalizar o projeto, o Governo Imperial entregou a terminação da 

obra ao Arsenal de Marinha da Bahia. Assim, o navio foi lançado ao mar em fins de 1830. A 

grande demora no estaleiro causou o apodrecimento de muitas madeiras, prejudicando a vida 

e a resistência do navio. Esteve encarregado de sua construção e fiscalização o Capitão de 

Fragata José Carlos de Almeida, auxiliado pelo Tenente José Pereira Filgueiras. 

As características da fragata eram as seguintes: comprimento do convés, 156 pés; boca 

maior, 42; pontal, 31 pés. Tinha duas baterias e era aparelhada à galera. Seu armamento 

constava de 50 peças, 30 colubrinas de calibre 18 e 20 caronadas, também de 18. Sua 

tripulação na paz era de 277 homens e em pé de guerra 405. 

Entrou no porto do Rio de Janeiro, vindo da Bahia, a 2 de agosto de 1831. Zarpou para 

o Norte logo no dia 8. Regressou de Pernambuco a 11 de março de 1832, trazendo como 

passageiro o bispo do Recife e dois padres. Em abril do mesmo ano, desarmou, entrando em 

reparos no dia 10; trabalhos que foram dados por terminados a 21 de dezembro. 

Por Aviso de 8 de junho de 1833, assumiu o seu comando o Chefe de Divisão João 

Taylor; na mesma data, nela embarcou o Primeiro-Tenente Joaquim Marques Lisboa. O 

Chefe Taylor desembarcou a 24 de julho, passando o comando ao imediato. Assumiu o 

comando, por Aviso de 28 de agosto de 1833, o Capitão de Mar e Guerra João Pascoe 

Grenfell. Em 22 de setembro embarcou o Primeiro-Tenente Victor Santiago Subrá. A 24 de 

dezembro, desembarcou o Primeiro-Tenente Joaquim Marques Lisboa, futuro Marquês de 



 

Tamandaré, sendo substituído pelo Primeiro-Tenente Bernardo José de Almeida. O navio fez-

se de vela em 2 de fevereiro de 1834 e regressou ao porto do Rio de Janeiro no dia 25; zarpou 

novamente a 29 de fevereiro, regressando pouco depois. A 12 de março embarcou o Primeiro-

Tenente Guilherme Lassance Cunha. 

A 16 de janeiro de 1835 embarcou o Primeiro-Tenente Lourenço de Araújo Amazonas. 

Grenfell foi dispensado do comando em 30 de janeiro, sendo substituído pelo Capitão-

Tenente Camilo Caetano dos Reis. A 23 de abril, fez-se de vela para a Bahia, onde se 

encontrava em maio, com a sua artilharia reduzida a 46 peças, sendo 30 colubrinas de calibre 

18 e 16 caronadas do mesmo calibre. A 9 de dezembro de 1835, assumiu seu comando o 

Capitão-Tenente Guilherme Parker. 

Teve baixa para entrar em fabrico a 26 de janeiro de 1836. Depois de sofrer vários 

reparos foi condenada. Em 1838, no Porto da Bahia, foi transformada em presiganga, onde 

estiveram presos muitos dos comprometidos na Sabinada. Serviu por muito tempo de cábrea e 

quando teve, em agosto de 1840, de virar de querena, foi reduzida a barcaça; mas, aparecendo 

depois desta obra, água aberta foi mandada para próximo do Arsenal e deu baixa em 15 de 

novembro de 1841. Sendo posta em leilão público e, não havendo quem lançasse, foi 

desmanchada por conta do Arsenal da Bahia. 

 


