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 Fragata de casco de madeira, propulsão a vela, aparelhada a galera, construída no 

Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro sob o risco e supervisão do Primeiro-Tenente 

Engenheiro João dos Santos Primeiro. Sua construção foi iniciada em 13 de outubro de 1824, 

sendo lançada ao mar em 13 de agosto de 1826, cuja cerimônia de lançamento foi 

reproduzida em desenho colorido de autoria do pintor Francisco Pedro do Amaral. 

 Inicialmente foi batizada com o nome de Dona Francisca, em homenagem a D. 

Francisca Carolina, filha do Imperador D. Pedro I, nascida a 12 de agosto de 1824. 

 O Imperador D. Pedro I, na “Fala do Trono” de 3 de maio de 1823, dizia que 

“pretendia que este ano, no mesmo lugar em que não se fez por espaço de treze ou mais do 

que calafetar, tingir e atamancar embarcações, enterrando somas  considerabilíssimas, mas de 

que o Governo podia muito bem dispor com suma utilidade nacional, se ponha a quilha de 

uma fragata de 40 peças, que, a não falharem os cálculos que tenho feito, as ordens que tenho 

dado, e as medidas que para isso tenho tomado, espero que seja concluída por este ano, ou 

meiado do que vem.” 

 O navio possuía as seguintes características: 129 pés de comprimento total; 34,6 de 

boca; 26,8 pés de tolda e 18 pés de pontal; montava 30 colubrinas de calibre 12 e 10 

caronadas de calibre 24; equipagem de 330 homens. 

 Em 29 de maio de 1831, em consequência da abdicação de D. Pedro I, teve o nome 

substituído para Campista, designativo do natural da Cidade de Campos, Estado do Rio de 

Janeiro, famosa pelas suas usinas de açúcar e pelos estaleiros de construção naval. 

 Fez-se ao mar em 8 de junho de 1831 e chegou em 16 de julho ao Pará, sob o comando 

do Capitão-Tenente José de Lamego Costa, levando como passageiros o Visconde de Goiana, 

nomeado Presidente da Província, e o Comandante das Armas. 



 

 Em abril de 1832 encontrava-se desarmada e em reparos tendo sua artilharia reduzida a 

36 canhões e sua equipagem a 240 homens. 

 Por Aviso de 2 de outubro de 1833, assumiu seu comando o Capitão-Tenente Pedro 

Ferreira Oliveira. 

 Fez singraduras de 3 a 24 de dezembro de 1833. 

 Em 28 de março de 1833 nela embarcou o Segundo-Tenente Diogo Ignácio Tavares. 

Retornou ao Rio de Janeiro, procedente de Pernambuco em 1° de maio de 1833. Saiu em 

singraduras no dia 13 de maio e retornou no dia 30 do mesmo mês e ano. 

 Em 1° de dezembro de 1833 embarcou o Primeiro-Tenente Francisco Pereira Pinto, 

futuro Almirante e Barão de Ivinheima. 

 Em 10 de março de 1835, embarcou o Primeiro-Tenente Bernardo José de Almeida. 

 Em 30 de março de 1835 assumiu seu comando o Chefe de Divisão John Taylor, 

nomeado para comandar as Forças Navais contra os Revolucionários Cabanos no Pará. Em 

abril sofreu reparos gerais.  

Em 11 de abril de 1835 assumiu seu comando o Capitão de Fragata George Manson, 

conservando-se nela o pavilhão de Chefe. No dia 20, em divisão, suspendeu com destino ao 

Pará, levando a bordo o Marechal Presidente da Província e o Comandante das Armas 

Manoel Jorge Rodrigues, futuro Barão de Taquara. 

 Em 4 de dezembro de 1835, assumiu seu comando o Primeiro-Tenente João Maria 

Wandenkolk, que o exerceu até 15 de janeiro de 1836. 

 Em 16 de dezembro de 1836, passou a comandá-la o Capitão-Tenente Bartholomeu 

Haiden. No dia 14 de agosto de 1837, um destacamento de sua marinhagem desembarcou 

tropas na cidade de Belém, sob o comando geral do Comandante Manson, a fim de atacar os 

rebeldes Cabanos, enquanto suas baterias bombardeavam vários pontos fortificados da 

cidade. Sua gente combateu ainda nos dias 15 e 16, recolhendo-se em 22. A bordo faleceu de 

ferimentos o Primeiro-Tenente Thomaz Thompson. Em 6 de outubro, o chefe  Taylor 

desembarcou arriando seu pavilhão, em conformidade com o Aviso Ministerial de 11 de 

agosto de 1837.  



 

 Regressou ao Rio de Janeiro, passando por Mostra de Desarmamento em 10 de outubro 

de 1837 com o Comandante Hayden, que foi substituído em 21 de novembro pelo Tenente 

Bernardino de Araújo.   

  Pela Decisão nº 532 de 21 de outubro de 1837 mandou-se aparelhá-la com a finalidade 

de nela serem instaladas as Companhias Fixas de Marinheiros, mandadas retirar de bordo da 

Fragata Imperatriz. Nela foi também instalado um mastro da Corveta Liberal. Nessa época, 

estava artilhada com 20 colubrinas de calibre 12 e 10 caronadas de 18 calibres; sua guarnição 

era formada por 57 praças. Pelo Aviso de 26 de maio de 1838, foi nomeado Comandante 

Geral das Companhias e da Campista o Capitão de Fragata Pedro da Cunha, que passou, por 

baldeação, em 1º de junho, em consequência de ficar este navio servindo de quartel àquelas 

companhias. 

 Em 1839, sua equipagem era constituída de um Capitão de Fragata, um Primeiro-

Tenente, três Segundos-Tenentes e 100 marinheiros. O Capitão de Fragata Pedro da Cunha 

foi substituído em 14 de março de 1840 pelo Capitão-Tenente Francisco da Silva Lobão, 

rendido dias depois pelo Capitão de Mar e Guerra F. Bibiano de Castro que, em agosto, 

passou o comando ao oficial do mesmo posto Bartholomeu Hayden. Este serviu até abril de 

1841. Em 1843, esteve na Bahia onde estava sendo preparada para servir de barcaça. 

Retornou ao Rio de Janeiro e, por Aviso de 6 de maio de 1846, foi mandada desmanchar. 
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