
 

BRASÍLIA 

Iate/Navio Transporte/Palhabote 

Incorporação: 19 de novembro de 1834. 

Baixa: 6 de setembro de 1838. 

  

Navio de madeira, armado a iate e adquirido pelo Governo, em Pernambuco, no correr 

de 1834. Por Aviso de 19 de novembro do dito ano, foi mandado incorporar à Esquadra. 

Em maio de 1835, servia de transporte e se encontrava no Recife, de onde velejou para 

o Pará, e lá se encontrava em julho. Em 1836, fazia o serviço de paquete na linha do Norte. 

Até abril de 1837, comandou-o o Primeiro-Tenente Francisco Romano da Silva. Entrou em 

fabrico. Por Aviso de 11 de abril do dito ano, foi nomeado seu comandante o Segundo-

Tenente Ângelo Custódio Ramos de Oliveira. Fez-se de vela a 26 do referido mês e regressou 

ao Rio de Janeiro no dia 29, partiu a 6 de junho para o Norte. 

Rebentara na Bahia, em novembro, o movimento revolucionário chamado Sabinada. 

Em 11 de novembro do mesmo ano, demandava o Porto de Salvador o Palhabote Brasília, 

quando, ao aproximar-se do Forte do Mar ou São Marcelo, foi abordado por uma lancha e um 

escaler armados que intimaram o seu comandante a dar fundo junto do Arsenal de Marinha, a 

desenvergar o pano e a desembarcar a guarnição, exceto os passageiros Capitães-Tenentes 

João Maria Wandenkolk, Joaquim Marques Lisboa e Hermenegildo da Cunha Barbosa, que 

vinham do Pará. Estes oficiais apresentaram-se às autoridades legais. O Palhabote Brasília foi 

guarnecido pelos revolucionários, que entregaram o seu comando ao Segundo-Tenente André 

Avelino Pereira, veterano da Independência e partidário da revolução. O navio, acompanhado 

de uma canhoneira, foi postar-se, a 4 de fevereiro de 1838, junto da Barca dinamarquesa 

Zebra, que entrara no porto, e trocara tiros com a Corveta Sete de Abril e Brigue Três de 

Maio, que procuravam disputar-lhe a presa. Em 16 de março do dito ano, termina a revolta e 

o Brasília foi entregue à legalidade. 

Em 18 de agosto de 1838, entrava no Rio de Janeiro. Em 6 de setembro, foi-lhe passada 

mostra de desarmamento. Era seu comandante o Primeiro-Tenente Augusto César de Castro 



 

Menezes. Entrou em fabrico no mês de novembro. Em 1843, artilhado com três pequenos 

canhões, passou ao serviço aduaneiro do Rio de Janeiro, em cuja tarefa ainda se encontrava 

em 1848. 

 


