
 

CALÍOPE 

Escuna 

Incorporação: 13 de agosto de 1839. 

Naufrágio: 17 de agosto de 1860. 

 

Navio de madeira, aparelhado a Brigue Escuna, cuja quilha foi batida no Arsenal de 

Marinha do Rio de Janeiro em agosto de 1838, sob o risco do Construtor Naval José Joaquim 

Ribeiro Pimenta. 

O Ministro da Marinha Sena Pereira, em seu Relatório de abril de 1839, classificou-o 

como Escuna, dizendo achar-se sua construção muito adiantada e próxima a lançá-lo ao mar, 

precisando-se ainda fazer a coberta, arranjos internos e toda a mastreação. A obra estava no 

valor de 10 contos de réis. Foi lançada ao mar a 27 de maio de 1839. Media 87 pés de 

comprimento, 22 de boca e 10 de pontal. Deslocava 194 t. Foi artilhado com duas colubrinas 

de 12, e oito caronadas de 24; artilharia esta, substituída mais tarde, por uma colubrina de 24 

e 12 caronadas de 18.  

Foi-lhe passada Mostra de Armamento no dia 13 de agosto de 1839. Tomou o nome de 

Calíope, uma das nove musas, a que preside a poesia heróica e a eloquência, representada 

tendo nas mãos uma táboa encerada e um estilete. Zarpou logo em seguida para Santa 

Catarina, levando uma equipagem de 100 praças, a combater os Farrapos. Saiu do Desterro, a 

cruzar no quadrante Norte, em outubro do mesmo ano, sob o comando do Primeiro-Tenente 

F. de Castro Menezes.  

Desfraldando a Insígnia do Chefe Frederico Mariath, suspendeu do Porto do Desterro 

para a Enseada de Brito, a 4 de novembro de 1839, a reboque da Barca a vapor Astrea. Em 15 

de novembro do mesmo ano, auxiliou a ocupação de Laguna pela Esquadrilha de Mariath, 

bombardeando as posições inimigas de Santa Marta. Chegou ao Rio de Janeiro, de volta, a 30 

de janeiro de 1840.  

A 1
o
 de fevereiro de 1840 assumiu seu comando o Primeiro-Tenente Benjamin 

Carneiro de Campos. Velejou para o Sul, no dia 12. Em 16 de abril, o Capitão de Fragata 

Francisco Manuel Barroso da Silva nele desfraldou sua Insígnia de Chefe da Força Naval de 



 

Santa Catarina. Em 21 de abril assumiu seu comando o Primeiro-Tenente Fernando Lázaro de 

Lima. 

 Em 30 de abril de 1840, foi posto à disposição do Governo de Santa Catarina, e, caso 

não fosse necessário, se aplicasse em Cruzeiros entre o Rio Grande do Sul e São Paulo. O 

Relatório do Ministro da Marinha desse ano, referindo-se ao Calíope, classificou-o como 

Brigue Escuna “o qual – dizia – tem prestado bons serviços”. Esteve no Rio Grande; 

estacionara, em agosto de 1840, em São José do Norte; partiu para o Norte a 1
o
 de maio e 

chegou ao Rio de Janeiro no dia 12.  

Em 15 de maio de 1841, assumiu o seu comando o Capitão-Tenente Felipe José 

Ferreira. No dia 26 do mesmo mês, zarpou para a Bahia. Procedente de Alagoas, entrou no 

Rio de Janeiro a 6 de outubro de 1842; velejou para a Bahia a 31 de outubro, onde ainda se 

encontrava em maio de 1843. Em 22 de dezembro, assumiu seu comando o Capitão-Tenente 

Rafael M. de Moraes e Valle.  

Regressou ao Rio de Janeiro a 23 de dezembro de 1844. Virou de carena e fez outros 

reparos. Assumiu seu comando o Capitão-Tenente Elisiário Antônio dos Santos, futuro 

Almirante e Barão de Angra. Fez-se de vela para o Norte a 6 de março de 1845; regressou a 

29 de dezembro do mesmo ano. Suspendeu para Pernambuco a 10 de março de 1846; 

regressou em 10 de maio; tornou a zarpar a 15 de agosto. Em 2 de fevereiro de 1849, sob o 

comando do Capitão-Tenente Antônio Carlos Figueira de Figueiredo, auxiliou a repelir os 

Revoltosos Praieiros, que atacavam Recife. Regressou ao Rio de Janeiro. Por Aviso de 21 de 

dezembro de 1850, foi armado em guerra. 

 Em 21 de fevereiro de 1851, estava na Esquadra do Rio da Prata, sob a chefia do 

Almirante Grenfell. Foi desligado em março e regressou ao Rio de Janeiro. Zarpou para o 

Prata a 16 de abril, bordejando até o dia 18 fora da Barra do Rio; a 22, comboiou até o porto a 

Corveta D. Januária que havia desarvorado. Seguiu a Comissão. Em 8 de maio, assumiu seu 

comando o Capitão-Tenente Pedro Inácio Maroni. Zarpou para Montevidéu a 9 de junho do 

mesmo ano. Fazendo parte da Esquadra em Operações contra Rosas, assumiu seu posto em 

frente a Montevidéu e testemunhou, a 11 de outubro, a capitulação de Oribe. A reboque da 



 

Canhoneira Recife compartilhou da Passagem de Tonelero, em 17 de dezembro do mesmo 

ano.  

Passou por Mostra de armamento a 12 de junho de 1852. Comandado pelo Primeiro-

Tenente Thomaz da Cunha Vasconcelos esteve em Cruzeiro na Costa do Sul, até Santos, de 

23 de agosto a 22 de setembro de 1852. Zarpou a 14 de outubro para a Bahia e de lá rumou 

para o Maranhão. Sua dotação era de 72 praças. Em dezembro do mesmo, passou a comandá-

lo o Capitão-Tenente Felipe José Ferreira. Comandaram-no, ainda, em 1854, o Capitão-

Tenente Manoel Maria Lobo Botelho, comandante por Aviso de 25 de setembro de 1836. 

Naufragou a cinco léguas da Barra do Uru, costa do Maranhão, no dia 17 de agosto de 1860. 

Como Capitânia dessa Estação Naval, desfraldava a Insígnia do Chefe de Divisão José Maria 

Wandenkolk, futuro Barão de Araguari. 

 

 

 


