
 

CONSTANÇA 

Brigue 

Incorporação: 18 de fevereiro de 1827. 

Baixa: 13 de maio de 1841. 

 

Em 18 de fevereiro de 1827, a Divisão Naval do Império brasileiro que bloqueava o 

litoral argentino, na zona do rio Salado (Argentina), sob as ordens do Tenente João Francisco 

de Oliveira (João das Botas) tomou do inimigo o Brigue Assunta de Niza. Era uma 

embarcação aparelhada e adaptada a receber artilharia, transformando-se em um navio de 

guerra. Trazia artilharia no porão e outros apetrechos de guerra para os argentinos. Apesar de 

o inimigo oferecer resistência, o navio caiu em poder da Divisão Naval brasileira. 

No dia 29 de janeiro de 1828 assumiu seu comando o Segundo-Tenente Francisco 

Manoel Barroso da Silva, futuro Almirante Barroso, que o levou ao Porto de Montevidéu. 

Depois de convenientemente adaptado e artilhado foi incorporado à Esquadra Imperial, sob o 

comando do Capitão de Fragata Jacinto Roque de Sena Pereira. Foi mandado para reforçar a 

Divisão do Salado, que passou a ser capitaneada por esse oficial. Em 29 de abril de 1828 

assumiu seu comando o Primeiro-Tenente Guilherme Parker.  

Tinha as seguintes características: 28,56 m de comprimento; 7 m de boca; 3,65 m de 

pontal. Era artilhado com 12 colubrinas de calibre 6 e oito caronadas de 18. Sua guarnição era 

de 80 homens na paz e 100 homens em tempos de guerra. 

Entrou em fabrico no dia 19 de dezembro de 1828, logo depois da sua chegada ao Rio 

de Janeiro. Foi empregado como correio e paquete na linha do Norte. Fez-se ao mar em 27 de 

janeiro de 1829 e entrou no Rio de Janeiro em 18 de fevereiro, saindo no dia 23. No dia 29 de 

agosto retornou ao Rio de Janeiro e passou por reparos no mês de setembro. No dia 17 de 

setembro velejou, voltando no dia 21 de novembro. 

Fez-se de vela em 15 de março de 1830, voltando em 28 de maio. Saiu novamente em 

21 de junho, regressando em 8 de setembro. Depois de passar por reparos no Rio de Janeiro, 



 

zarpou em 27 de outubro, estando de volta em 29 de dezembro. Partiu em 28 de janeiro de 

1831, retornando em 10 de abril ao Rio de Janeiro.  

Em 29 de janeiro de 1832 fez-se de vela, estando de volta em 16 de abril. Partiu em 20 

de abril, retornando em 24 de junho, com 27 dias de viagem, escalando em Pernambuco, 

Maceió e Bahia. Em 27 de novembro de 1832, o Primeiro-Tenente B. J. de Almeida foi 

substituído pelo Primeiro-Tenente Henrique M. de Moraes e Valle.  

No dia 2 de janeiro de 1833, suspendeu para o Norte, entrando em 1
o
 de fevereiro. 

Regressou ao Rio de Janeiro em 19 de setembro. Foi-lhe passada Mostra de Desarmamento 

em 23 de outubro, entrando em obras. Em 26 de setembro de 1834 foi passada Mostra de 

Armamento, assumindo seu comando o Segundo-Tenente Jesuíno Lamego Costa. Em 16 de 

fevereiro de 1835, nele embarcou, como passageiro, o Primeiro-Tenente Pedro da Cunha. Em 

maio, continuava no serviço de paquete com artilharia reduzida a dois canhões de calibre 12.  

Em abril de 1836, encontrava-se no Pará, artilhado com 16 canhões, sob o Comando do 

Primeiro-Tenente Joaquim José de Oliveira, em operações de guerra contra os rebeldes 

cabanos. Em 16 de maio do mesmo ano, retornou ao Rio de Janeiro, sendo desarmado em 4 

de agosto.  

Zarpou para o Norte em 20 de outubro de 1836, depois de ter passado por várias obras. 

O Primeiro-Tenente A. C. de Castro Menezes assumiu seu comando em 12 de dezembro de 

1836. Retornou ao Rio de Janeiro em 9 de maio de 1837, saiu a cruzar em 13 de junho, 

voltando no dia 21 e entrou em obras em julho.  

No dia 11 de agosto de 1837, partiu para a Bahia levando preso a bordo Bento 

Gonçalves da Silva, chefe da Revolta Farroupilha, para ser encarcerado no Forte de São 

Marcelo, levando 15 dias na travessia. Regressou para o Rio de Janeiro, onde fez outras 

viagens. Zarpou para a Bahia em 3 de janeiro de 1838, para operar contra os revoltosos da 

Sabinada. 

Em 1
o
 de maio de 1840, regressou de Pernambuco. Zarpou para Santa Catarina em 8 de 

Maio, regressando em 12 de junho. Em 17 de junho de 1840, o futuro Almirante e Visconde 

de Inhaúma deixava seu comando por ter sido desarmado. Passou por Mostra de Armamento, 



 

para servir de Navio-Transporte em 3 de abril de 1841, assumindo seu comando o Primeiro-

Tenente José Manoel da Costa. Fez-se de vela para Santa Catarina em 6 de abril, regressando 

em 8 de maio. Desarmou novamente em 13 de maio de 1841.  

Por meio do Aviso de 12 de janeiro de 1842, foi mandado empregar no serviço da barra 

e de vigia aos ancoradouros do Porto do Rio de Janeiro, em substituição à Fragata Paulista, 

em razão de seu estado de ruína. Em 1845, encontrava-se desarmado e condenado. De acordo 

com ordem superior, foi, em 18 de julho de 1853, entregue ao Arsenal de Marinha da Corte 

para ser desmanchado. 

 


