
 

BELA AMERICANA 

Escuna/Paquete 

Incorporação: 20 de fevereiro de 1836. 

Naufrágio: 12 de março de 1843.  
 

Escuna sarda, de casco de madeira, adquirida pelo Arsenal de Marinha do Rio de 

Janeiro a fim de reforçar o material flutuante da Esquadra. Em janeiro de 1833, este navio, 

que conservou o mesmo nome, foi classificado como paquete. Foi-lhe passada mostra de 

armamento a 20 de fevereiro de 1836. 

Teve por comandante o Primeiro-Tenente Jesuíno Lamego Costa, posteriormente 

Almirante Barão da Laguna, e senador do Império. Fez diversas comissões para o Norte. 

Tendo irrompido a Revolução Republicano Separatista do Rio Grande do Sul conhecida por 

Guerra dos Farrapos, zarpou este navio, a 23 ou 24 de fevereiro de 1836, para o Sul, sob o 

comando do Primeiro-Tenente Diogo Inácio Tavares, que fora nomeado seu comandante a 21 

de fevereiro anterior, para incorporar-se às Forças Navais em Operações de Guerra. Foi 

armada com um canhão de calibre 18 e quatro calibre 9. Deu-se lhe uma equipagem de 36 

homens. 

As suas principais características eram: comprimento, 64 pés; boca, 18 pés; pontal 8 

pés e 4 polegadas. Por Aviso de 16 de novembro de 1836, passou à classe de paquete. 

Por Aviso de 17 de novembro de 1836 foi nomeado como seu comandante o Primeiro-

Tenente Antônio Xavier de Noronha Torrezão. A 26 de fevereiro, partiu para o Norte. Em 

1837, navegou como paquete e, sob o comando do Tenente João Custódio d’Houdain, levou 

tropas para o Rio Grande (RS). Esteve em Laguna (SC). A 28 de outubro regressou do Sul. A 

8 de fevereiro de 1838, seguiu para o Sul e regressou a 15 de maio. Fez ligeiros reparos. A 14 

de julho zarpou para o Sul, passando no Desterro (SC) em agosto, e a 4 de outubro regressou. 

Em 26 de novembro de 1838, voltou para armar-se. Passou por pequenos reparos. A 13 de 

dezembro, partiu para Santa Catarina, onde assumiu de novo o seu comando o Primeiro-

Tenente João Custódio d’Houdain. Em abril de 1839, encontrava-se em Santa Catarina.  



 

A 22 de julho de 1839, foi nomeado para servir a seu bordo, como guardião, Francisco 

José de Sant’Anna. A 2 de agosto, foi nomeado prático do navio José Fernandes da Silva. Foi 

armado com quatro colubrinas de calibre 3. 

Lutou contra as naves de José Garibaldi na enseada de Imbituba (SC), no dia 3 de 

novembro do mesmo ano. Tomou parte distinta no Combate de Laguna (SC), de 15 de 

novembro de 1839, em que os remanescentes da Esquadrilha dos farrapos foram 

desbaratados. 

Ainda em abril de 1840, encontrava-se em Santa Catarina. Em 15 de agosto, regressou 

ao Rio de Janeiro. A 20 desse mesmo mês, deixou o comando o Tenente Houdain e, na 

mesma data, passou mostra de desarmamento. Voltou a armar-se a 13 de janeiro de 1841. O 

Primeiro-Tenente Benjamin Carneiro de Campos comandou-a também. Por Aviso de 11 de 

fevereiro de 1841, assumiu o comando o Primeiro-Tenente Cândido José Ferreira. Em 1841, 

esteve em Montevidéu. A 2 de março, zarpou para Alagoas. Em 6 de outubro de 1842, passou 

a comandá-la o Primeiro-Tenente Martins Annibal Boldt, assumindo ele o cargo em 30 de 

novembro. Segundo o Mapa da Força Naval Brasileira, em abril de 1843, estava em bom 

estado e montava quatro caronadas de calibre 9 e de 18. Tinha ido estacionar no Pará. Saiu de 

Belém (PA) para cruzar por 15 dias entre as Ilhas Joana, Caviana e Mexiana. No dia 12 de 

março de 1843, naufragou nos baixios daquelas ilhas, a uma légua distante de terra, por culpa 

do prático. Comandava-o o Tenente Martins Annibal Boldt. 

 

 

 

 

 

 

 


