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Em 21 de janeiro de 1824, o Imperador D. Pedro I nomeou como seu Encarregado de

Negócios junto ao Governo dos Estados Unidos, o antigo negociante português José Silvestre

Rebelo.  Dez  dias  depois,  o  Ministro  dos  Estrangeiros,  Carvalho  e  Mello,  expedia  as

instruções que deveriam orientá-lo no desempenho de sua missão, e que tinham em vista três

pontos principais:  1o) promover o reconhecimento solene e formal, por parte dos Estados

Unidos, da Independência, integridade e dinastia do Império do Brasil no imperante de então

e seus sucessores, perpetuamente; 2o) sondar o espírito do Governo americano no sentido do

estabelecimento de uma liga ofensiva e defensiva com o Império do Brasil; 3o) negociar a

aquisição de fragatas e embarcações em geral. Quanto ao último ponto, o encarregado de

negócios deveria ele “aguardar instruções especiais, que lhe seriam dadas na ocasião própria,

atingindo então de acordo com o oficial de Marinha especialmente designado para aquele fim

e que seria o portador daquelas instruções.” 

Sobre  o  assunto  da  compra  de  navios,  ponderava  Silvestre  Rebelo  ao  Ministro  do

Exterior brasileiro que era melhor o fretamento de fragatas tripuladas, cabendo apenas ao

Governo brasileiro o seu artilhamento e municiamento para a guerra, já que a maior falta era

a de marinhagem. Mostrava, também, que as madeiras de construção naval estadunidenses

não eram tão fortes nem duráveis quanto as brasileiras. Chegou Silvestre Rebelo a Baltimore,

Estados Unidos a 26 de março de 1824, dois meses após, era recebido pelo Presidente James

Monroe, iniciando os primeiros passos de sua missão. 

O Governo imperial, por Aviso de 24 de Setembro de 1824, determinava a construção

de duas fragatas de guerra. E, logo em seguida, designou o Capitão-Tenente José Joaquim

Faustino como encarregado da direção e fiscalização técnica da construção dos navios, tendo

como auxiliar o Mestre carpinteiro do Arsenal de Marinha da Corte José Rodrigues Bairão. 



Em 3 de janeiro de 1825, de volta de Baltimore, J. Silvestre Rebelo concluía com o

escocês Henrique Eckforte, morador de Nova Iorque, um contrato para a construção de duas

fragatas para o Governo do Brasil em tudo semelhante às da Marinha de Guerra dos Estados

Unidos, que deviam ser entregues a 1o de maio de 1826, pelo preço de 350 mil pesos cada

uma, dotadas de duas andainas de velas, cabos,  vergas e mastaréus de sobressalente,  mas

despidas de carretas, peças de artilharia, pólvora e balas. Uma delas devia ser construída nos

estaleiros de Nova Iorque e a outra no de Baltimore, batendo-se-lhes as respectivas quilhas

em  julho  de  1825.  O  preço  do  navio,  todavia,  foi  considerado  muito  elevado,  mesmo

exorbitante, pelo Governo imperial.

Silvestre Rebelo rebateu essa asserção, mostrando que, “se uma fragata de 50 peças

custava no Rio de Janeiro 500 mil cruzados e uma nau de 74 peças um milhão, claro estava

que um navio de 62 peças não podia custar menos de 750 mil cruzados...” Em abril, devia o

representante brasileiro pagar 50 mil pesos à conta de dois modelos de fragatas; e, em ofício,

dizia: “... e posso asseverar a V. Excia., que há de ver fundeadas no Rio de Janeiro duas naus

perfeitas no seu gênero, tal o crédito que deve aqui a todos os construtores, que pretendo

animar o melhor que souber”. 

Em julho de 1825, de acordo com o contrato, foram batidas as quilhas das fragatas e, já

em agosto, estavam muito adiantadas, com o cavername pronto. O Brasil devia entrar com a

primeira prestação de 100 mil pesos. Em outubro de 1825, depois de realizar o saque para o

pagamento  da  segunda  prestação,  Silvestre  Rebelo  recebia  do  seu  colega  de  Londres

comunicação  para  não  mais  sacar  dinheiro  para  a  conclusão  das  fragatas.  Tal  medida,

consequência certamente de algum mal-entendido, ia colocar o representante brasileiro em

situação sobremodo desagradável em face do construtor. Diante disso, em janeiro de 1826,

após troca regular de ofícios, o Encarregado de Negócios solicitava exoneração do cargo. O

Governo Imperial, entretanto, negou-lhe a demissão e mandou acrescer a verba destinada ao

pagamento  dos  dois  navios  de  mais  de  10  mil  libras  para  atender  às  despesas  do  seu

equipamento etc. 



Rompeu a guerra entre o Brasil e as Províncias Unidas do Rio da Prata, Argentina em

dezembro de 1825.  Em fins de fevereiro do ano seguinte,  Silvestre  Rebelo  entregava ao

Secretário  de  Estado  estadunidense  Mr.  Clay,  o  Manifesto  da  declaração  de  guerra  e  a

notificação do bloqueio dos portos rio-platenses. Respondeu-lhe o referido ministro, em nome

do seu governo que os Estados Unidos guardariam a mais completa neutralidade do conflito!

Não se sabe se o governo ianque opôs algum embaraço a entrega dos dois navios: se houve,

as dificuldades foram habilmente aplainadas.  Em fins de abril  de 1826, deixavam elas os

estaleiros.

Este navio foi lançado ao mar dos estaleiros de Nova Iorque com o nome de Amazonas,

como homenagem ao maior rio brasileiro. Tinha as seguintes características: deslocamento de

546 t; 53,95 m de comprimento; 14,02 m de boca; 9,14 m de pontal. Sua armação era de

galera, isto é, dispunha de três mastros além dos gurupés, em que cruzavam vergas redondas e

caranguejas. Constava seu armamento de 62 peças de artilharia, sendo 30 colubrinas (peças

longas) de 32 libras, 30 caronadas (peças curtas) de 24 libras e duas peças de 24 libras. A

equipe que devia guarnecê-la em tempo de paz era de 480 homens e, em tempos de guerra, de

570. Em agosto de 1826, entregue no prazo de contrato, a fragata fazia-se de vela para o

Brasil, com bandeira e guarnição estadunidenses. Aportou à Baía de Guanabara na segunda

quinzena de outubro.

Por Aviso de 23 de outubro de 1826 substituíram-lhe o nome de  Amazonas pelo de

Isabel Maria,  em honra, muito provavelmente, a D. Isabel Maria de Alcântara Brasileira,

Duquesa de Goiás, a primogênita de D. Pedro I com a Marquesa de Santos, nascida cinco

meses antes, a 24 de maio. Era Ministro da Marinha o Marquês de Paranaguá.

Refrescado o aparelho,  corrigidas ligeiras avarias  sofridas na travessia,  reforçado o

armamento com mais quatro canhões, mesclada convenientemente a tripulação com homens

brasileiros,  foi-lhe  passada  mostra  de  armamento,  assumindo  seu  comando o  Capitão  de

Fragata Theodoro Alexandre de Beaurepaire. Nela embarcaram, entre outros, os Segundos-

Tenentes João Nepomucemo de Menezes e João Rodrigues de Freitas Cardoso. 



A guerra com as Províncias Unidas do Rio da Prata continuava e na costa brasileira

tinha  inúmeros  corsários,  na  maior  parte  estadunidenses  munidos  de  cartas  de  marca

fornecidas  pelo  Governo  argentino.  Grande  prejuízo  causavam  ao  comércio  marítimo

brasileiro,  que  se  empenhava  em varrê-los  completamente,  mantinha  ao  longo das  águas

litorâneas, vigilantes cruzeiros.

A 24 de novembro de 1826, a fragata fez-se de vela para Santa Catarina compondo a

Divisão que levava o Imperador em visita ao Exército brasileiro. Ao amanhecer de 29 de

novembro, a Corveta inimiga Chacabuco viu-se no meio do comboio que a divisão brasileira

escoltava. Foi assim iniciada a sua caça. A Fragata Isabel Maria com todo pano largo, cutelos

de joanete, procurava aproximar-se do inimigo. Deu dois tiros de pólvora seca e três a quatro

de balas “fazendo toda diligência de fugir com todas as velas que podia, ora orçava,  ora

arribava. Pelas 5h30min da tarde arriou a bandeira francesa de que abusivamente se servia e

içou a argentina, firmando-a com um tiro de bala seguido de outros três. A este tempo, saltou

o vento ao sul e a fragata mareou no bordo de leste e com este inconveniente não se lhe podia

fazer fogo, porém, continuando sempre a caça, o dito corsário principiou de novo a fazer

fogo, estando na posição da câmara BB da fragata, sem poder trabalhar a nossa bateria do

convés. As 8h da manhã o inimigo foi de vista e, supondo que ela tivesse virado de bordo,

viramos, também, no de noroeste” ‒ escreve o oficial de quarto da Isabel Maria. 

Em carta a Marquesa de Santos, escrita a 29 de novembro, dizia o Imperador: ‒ “Neste

momento, fundeamos com muito boa viagem e com o comboio todo junto; ao largar ferro

caiu um pampeiro etc., com trovoada, mas fraca. Esta manhã, às 9h, avistamos uma corveta

com bandeira francesa, demos-lhe caça por duas horas e meia, não entrando com ela, pois

andava mais, voltamos. Mandei o Pássaro por excelência, que é a Fragata Isabel, que tendo

este nome não podia ser má, e anda muito, e tenho sobejas esperanças que seja agarrado o tal

inimigo, que é uma linda corveta e esteve tão perto da nau como pode ser de tua casa à Ilha

da Caxassa.” 

 De volta do Sul, a 7 de janeiro de 1827, fez-se ao mar para novo cruzeiro, recolhendo

ao porto dez dias após. Zarpou a 29, mas arribou a 8 de fevereiro. No dia seguinte, tornou a



velejar. No dia 15 de março avistou o Brigue inimigo  Pampero e o perseguiu até pô-lo ao

alcance das suas baterias. Dentro em pouco, ao peso de suas bordadas, o lenho argentino

arriava  bandeira  e  rendia-se  e,  com  o  mesmo  nome  aportuguesado,  foi  incorporado  a

Esquadra brasileira. 

Continuava a  veleira  fragata,  já  com seu batismo de  fogo e  sangue,  na  faina.  Seu

comandante não dava tréguas ao inimigo. No dia 8 de junho, na altura do Cabo de Santa

Maria, outra vela argentina, o Corsário Hijo-de-Julio, surgiu à vista da fragata e foi também

apresado.

No  decorrer  do  ano  de  1827,  embarcaram  na  Fragata  Isabel  Maria  os  Segundos-

Tenentes  Joaquim  José  Ignácio,  futuro  Almirante  e  Visconde  de  Inhaúma,  Pedro  Paulo

Boutrouelle, e o Primeiro-Tenente Antônio Firmo Coelho, que a comandou interinamente.

Em princípio de 1828, fez-se de novo ao mar e, a 22 de fevereiro, perseguiu um corsário.

Entrou no Rio de Janeiro, a 3 de março; a 4, desembarcou o Tenente Boutrouelle; a 5 foi

nomeado seu comandante o Capitão de Fragata José Thomaz Rodrigues. Fez-se ao mar a 11

de março de 1828 e regressou ao Rio de Janeiro, no dia 18. Zarpou para Santa Catarina; e, de

volta a 15 de abril, trouxe como passageiros o Chefe de Divisão Miguel de Souza Mello e

Alvim, sua senhora e  cinco filhos e,  também, o Deputado Geral  por aquela  província,  o

português  Diogo  Duarte  Silva.  No dia  seguinte,  assumia  o  comando  da  Isabel  Maria o

Capitão de Fragata  João Paschoe Grenfell,  que voltava à  atividade  após  grave ferimento

(perda do braço direito) recebido na guerra.

Saiu a cruzar a 16 de maio, estando de volta à Guanabara a 25 de junho. Partiu logo

depois em comissão à Europa, tocando nos Açores. Regressou ao Rio de Janeiro com 32 dias

de viagem. Essa comissão prendia-se à política portuguesa, que se processava em torno da

sucessão do trono bragantino. 

Em dezembro, nela embarcou o Primeiro-Tenente Antônio F. Correia de Mello. Fez de

novo ao mar, regressando ao Rio de Janeiro, em 14 de janeiro de 1829. No dia seguinte,

assumiu seu comando o Capitão de Mar e Guerra James Norton que, também, perderr um

braço na campanha recém-terminada. 



A 16 de janeiro de 1829 embarcaram os Primeiros-Tenentes Guilherme Parker, Jesuíno

Lamego da Costa e Antônio José de Andrade Pinto. Tomou a imediatice do navio, na mesma

data,  o Capitão de Fragata  Guilherme Eyre,  desembarcando o Tenente Correia de Mello.

Zarpou  a  15  de  fevereiro  e  foi  à  Europa,  tocando  na  Ilha  da  Madeira,  com 37  dias  de

travessia; chegou a Plymounth a 28 de julho. Regressou a 16 de outubro. Nesse tempo, com a

equipagem  de  520  homens,  sua  despesa  mensal  era  orçada  em  14.747$200  réis.  Em

Plymounth, incorporou-se às Fragatas Imperatriz e Dona Francisca, da Divisão do Almirante

Manuel Antônio Farinha, Conde de Souzel. Velejou do referido porto, em divisão, a 30 de

agosto, e regressou ao Rio com a Imperatriz D. Amélia, a Princesa Imperial Dona Maria da

Glória, Embaixadores Barbacena e Palmella e comitiva. 

A 16 de novembro de 1829, assumiu o seu comando o Capitão de Fragata Guilherme

Eyre  e,  no  mesmo  dia,  teve  nela  embarque,  o  Segundo-Tenente  Guilherme  Carlos  de

Lassance Cunha. Fez-se de vela para a Europa no dia 25, tendo por destino o Porto francês de

Brest,  conduzindo  a  Duquesa  de  Goiaz  (de  quem  tomara  o  nome  ‒ Isabel  Maria),

acompanhada de sua criadagem. Esse exílio fora uma das imposições da nova imperatriz.

A viagem ‒ conta-nos testemunha presencial  ‒ “fazia-se lenta com o mau tempo que

perseguia o precário navio da nossa Armada. A 9 de dezembro, encontrava-se na Lat. 20º Sul

e Long. de 32º 16' Oeste de Greenwich; tendo andado a malhar em ferro frio sempre com o

tempo; e, assim, tem sido desde que a fragata saiu, só visto! Faz água pela roda de proa e pela

popa e devemos fabricar nos primeiros dias de calma na linha; o que seria confirmado em

breve pelo Arsenal  de Plymounth, admirados os técnicos ingleses,  terem chegado a salvo

nesse garajau armado em guerra”.  Toujours la même chose! Não se anunciava, com efeito,

em bons trâmites a viagem transcontinental da Fragata Isabel.

Tinham pensado em arribar à Bahia. Por pouco não se arriscou esse barco à sorte da

Medusa, pois tinha os panos aos pedaços, sem sobressalentes, as enxárcias apodrecidas, fazia

água como um crivo e irromperam, além de tudo, febres apropriadas. Escassearam a água e os

mantimentos. Durante nove dias vagara na altura de Brest, a que a fragata se destinava desde

o Brasil, sem poder ancorar nesse porto, do qual, por duas vezes estiveram próximos. “Com o



risco de serem arrebatados, se estivessem mais ao Sul, para o iracundo Golfo de Gasconha,

onde se perderiam, tais os ventos contrários que os acossavam no escangalhado navio. E não

havia nem médico, nem remédios a bordo declara o informante ‒ (parece muito duvidosa essa

afirmativa, principalmente indo a bordo a filha dileta do Imperador). Então, resolveu Paulo

Martins de Almeida, Guarda Roupa da Duquesa, oficiar ao comandante autorizado a arribada,

manobra que levou, depois de 75 dias de navegação, a fragata à Plymounth, em que deram

fundo a 8 de fevereiro de 1830”. Ao entrar no porto, arvorando a fragata o distintivo de

príncipe a bordo, foi recebida com todas as formalidades e os cumprimentos do cerimonial

marítimo. Logo em seguida, entrou a Fragata  Isabel Maria para o estaleiro a fim de passar

por reparos indispensáveis.

De  volta  ao  Rio  de  Janeiro,  o  Capitão  de  Fragata  Guilherme  Eyre  deixou  o  seu

comando a 31 de julho de 1830. Em janeiro de 1831, voltou a servir a seu bordo o Capitão-

Tenente J. R. Freire Cardoso, que desembarcou a 19 de fevereiro; de 24 a 27 do dito mês

esteve em reparos. Zarpou a 7 de março; regressou a 21 de agosto. A 7 de abril de 1831,

datava-se a abdicação de D. Pedro I. 

Em consequência da mudança no cenário político brasileiro, a fragata, por Aviso de 13

de maio de 1831 passou a chamar-se  Constituição como uma homenagem a Carta Magna

promulgada a 25 de março de 1824. Dela desembarcaram os Tenentes Parker e Lassance

Cunha, embarcando o Tenente J. Custódio d' Houdain.

A 26  de  janeiro  de  1832,  nela  embarcou  o  Primeiro-Tenente  José  Maria  Ferreira,

permanecendo  a  seu  bordo  até  12  de  abril.  Por  esse  tempo,  encontrava-se  a  fragata

desarmada, fazendo água e em quase total abandono no ancoradouro de sotavento. A 31 de

março de 1832, havia sido nomeado seu comandante o Capitão de Fragata Joaquim José

Ignácio, futuro Almirante e Visconde de Inhaúma. Este oficial não se contentou com o estado

deplorável do seu navio, merecedor de conservação rigorosa. Procurou às autoridades e delas

conseguiu ser a fragata entregue ao Arsenal, a fim de ser reparada. Embora vagarosamente,

foram atacadas as obras necessárias, tanto assim que, ganhou aspecto mais animador. Em



1833, foi virada de carena, recorrendo-se todo o calafeto, etc. Em maio de 1835, faltava-lhe

concluir a mastreação e fazer os reparos internos. Continuou em 1836 desarmada.

Pelo Despacho no 333, de 7 de junho de 1836, foi-lhe designada uma guarnição de 24

praças. Em dezembro, entrou novamente em fabrico. A 11 de janeiro de 1837, assumiu seu

comando o Segundo-Tenente João Maria de Lacerda. Foi-lhe passada mostra de armamento a

21 de março, assumindo seu comando o Primeiro-Tenente João Pedro dos Santos Lopes, que

teve por sucessor, a 4 de julho, o Capitão-Tenente Joaquim Agostinho Pecurário que, por sua

vez, foi substituído pelo Primeiro-Tenente Veloso. Suas obras terminaram em outubro.

Em  1837,  estiveram  nela  embarcados,  presos,  o  Capitão-Tenente  João  Maria

Wandenkolk e o Primeiro-Tenente Francisco Xavier de Alcântara. Tais prisões se ligavam

aos sucessos decorrentes da revolução dos cabanos, no Pará.

Em abril de 1839, foi fixada sua lotação, em um capitão de mar e guerra, comandante;

um  capitão  de  fragata,  imediato;  três  capitães-tenentes,  três  primeiros-tenentes,  quatro

segundo-tenentes e 81 praças. 

Precisava de toda mastreação,  vergame, exceto os três mastros reais e os cestos de

gávea;  reparar  as  escoas,  o  forro  do porão  e  de  todos  os  paióis,  praça-d’armas,  câmara,

antecâmara  e  enfermaria;  botar  vários  paus  nas  alcaixas  e  talabardões;  três  dormentes  e

alguns vãos debaixo da tolda; armar a proa e a popa e fazer várias mesas de enxárcias, assim

como grande parte de seu carretame e todas as embarcações miúdas. Esses reparos foram

orçados  em 37  contos  de  réis,  necessitando  o  trabalho  de  10  meses  a  um ano,  de  150

operários e 20 serventes efetivos. Já no fim do ano, suas obras radicais eram orçadas em 80 a

90 contos. Continuava em fabrico em 1840. Depois de um longo abandono foi resolvida a sua

volta à atividade, passando a ser reparada convenientemente. Na reforma por que passou no

Arsenal, seu armamento sofreu leve alteração: artilharam-na com 30 colubrinas de 24 libras e

34 caronadas de 32 libras.

 Por esse tempo preparava-se a divisão naval que deveria ir a Nápoles a fim de trazer a

Imperatriz Dona Teresa Cristina Maria, da qual fazia parte a Fragata  Constituição,  sob o

comando do Capitão de Mar e Guerra José Ignácio Maia. A respeito dos tipos de móveis com



que foi decorada a fragata, Morales de Los Rios Filho cita: “Dessa maneira, nada estranhável

foi que os barcos mandados a Nápoles para trazer a Princesa Maria Cristina tivessem as suas

câmaras  e  camarotes  preparados  em  estilo  Império.  Tudo  foi  feito  aqui.  Na  Fragata

Constituição  estavam os móveis mais luxuosos e interessantes,  dentre os quais devem ser

destacados os tremós com grandes espelhos, enquadramento ricamente lavrado e dourado,

atributos imperiais (coroas e cifras), emblemas navais, mármores verdes raiados de branco, a

parte baixa de vinhático lustrado com decorações douradas e pé de garra, também dourados.”

Uma dessas  peças  pertenceu  ao  Professor  Morales  de  Los  Rios,  que  a  doou  ao  Museu

Nacional  de  Belas  Artes.  Vieira  Fazenda  diz  em  um  de  seus  escritos,  que  a  Fragata

Constituição fora luxuosamente preparada e afirmou ter conhecido muitas pessoas que com

entusiasmo se referiram ao esplendor deste vaso de guerra da Marinha brasileira. 

O  Jornal do Comércio, de 22 de fevereiro de 1843, trazia uma notícia completa do

luxuoso arranjo interno do referido vaso de guerra. “A pintura das antecâmaras, camarotes e

salões em branco com filetes dourados; as anteparas, de limoeiro; as venezianas de madeira

cetim; as colunas jônicas, de mogno, com capitéis dourados, os emblemas e festões de cetim e

jacarandá; os assoalhos forrados de oleado e cobertos com tapetes; os móveis de Gonçalo

Alves, vinhático, pau-cetim, irriba, mogno, jacarandá e charrão; os cortinados e sanefas de

damasco  azul  ou  rosado;  os  estofados  de  marroquim  cinzento;  os  quadros  e  espelhos,

numerosos e belos; os lavatórios, todos de prata dourada; e o gabinete higiênico completo. O

trabalho de entalhe se fazia notar em muitas peças, tal como a mesa de jacarandá do salão,

marchetada  com 44  qualidades  de  madeiras  brasileiras.  Artistas  franceses  (o  marceneiro

Leger e o dourador Martim e o escultor Marc Ferrez) foram os autores, com Manuel Teodoro

Xavier, ornamentista muito conhecido, das primeiras decorações, alfaias e mobiliários.”

Essa  Força,  de  que  também  faziam  parte  as  Corvetas  Euterpe e  Dois  de  Julho,

comandada  pelo  Almirante  Teodoro  Alexandre  de  Beaurepaire,  levantou  âncoras  a  5  de

março de 1843. Depois de lhe ter sido passada mostra de armamento a 21 de novembro de

1842,  o  Chefe  Beaurepaire  nela  desfraldou  o  seu  pavilhão.  Para  Imediato,  tinha  sido

escolhido o Capitão de Fragata Joaquim Marques Lisboa (futuro Almirante e Marquês de



Tamandaré) que, por motivo de saúde, foi substituído pelo Capitão de Fragata Silva Lobão.

Nela estavam embarcados os Primeiros-Tenentes J. M. de Oliveira Figueiredo, Luiz Caetano

de Almeida, Raimundo de Moraes e Valle, Francisco José de Mello. Fundeou no Porto de

Nápoles, no dia 22 de maio, depois de uma travessia de quase oitenta dias. A seu bordo iam a

embaixada, mordomos, damas de honra e camareiras da Imperatriz, além da famulagem, etc. 

O periódico do Rio de Janeiro, Minerva Braziliense, de dezembro de 1843 e de março

de 44,  publicou um minucioso relato da viagem escrito pelo Capelão Manoel J.  Silveira.

“Pelas 6 horas da tarde de 1o de julho de 1843, Sua Majestade Dona Teresa Cristina tomou

um  escaler  brasileiro  e  dirigiu-se  bordo  da  Constituição. Ao  aproximar-se  da  Divisão

brasileira, salvaram os vasos com 21 tiros. Sua Majestade subiu a Fragata Constituição e foi

recebida pelo seu comandante com todas as honras devidas a sua alta hierarquia”. No dia

seguinte, pelas 2 h da madrugada, suspendiam os três navios brasileiros.

Durante a travessia, que durou dois longos meses – escreve Dr. Max Fleiuss ‒, adoeceu

a bordo de um dos navios brasileiros um distinto oficial. “Certa manhã, informaram à jovem

imperatriz  que  o  oficial  piorara;  S.  M.  imediatamente  ordenou  que  o  navio  parasse  e,

transportando-se em frágil escaler, no alto-mar, para o navio onde se encontrava o enfermo, aí

se conservou, velando-o e assistindo-o espiritualmente, com um desvelo maternal, até que

expirou, cercado por ela de todos os cuidados”.

No dia 3 de setembro de 1843, pelas 5 horas da tarde,  apontava à barra a Fragata

Constituição, sendo recebida debaixo de salvas e dos maiores regozijos populares. No dia

seguinte, desembarcou a imperatriz com sua comitiva. No dia 8, era arriado o Pavilhão do

Almirante, desembarcando vários oficiais de sua guarnição. No dia 14, assumia interinamente

o comando o  Capitão  de Fragata  Silva  Lobão.  Em princípio de  outubro,  foi-lhe passada

mostra de desarmamento, assumindo o seu comando, interinamente, o Primeiro-Tenente J. J.

da Silva Guimarães, substituído pouco depois pelo Capitão Sena e Araújo, que neste cargo

permaneceu até 22 de outubro de 1844. A 21 deste mês,  foi-lhe passada mostra de meio

armamento,  sendo sua  tripulação transferida  para bordo da  Fragata  Paraguaçu. Passou a



comandá-la o Capitão de Mar e Guerra Pedro Ferreira de Oliveira. Esteve também poucos

dias a seu bordo o Capitão de Fragata João Baptista de Souza.

Em 1845, esteve em reparos gerais e em pinturas. Concluídos seus reparos e pintura, a

28 de  janeiro  de  1845,  passou  a  seu  bordo  a  equipagem do  Brigue-Escuna  Vitória. Em

fevereiro assumiu, interinamente, seu comando o Capitão-Tenente Jorge Álvaro Pires. A 29

de março desse ano, o Chefe de Divisão João Pascoe Grenfell desfraldou o pavilhão a seu

bordo; e, a 2 de abril, assumia o seu comando o Capitão de Mar e Guerra Joaquim José

Ignácio, futuro Almirante e Visconde de Inhaúma. A 10 de abril, nela embarcou o Capitão-

Tenente Francisco Xavier de Alcântara,  que deixou o navio em julho. A 14 de abril,  foi

considerado o navio em perfeito armamento. O periódico Brasil, do Rio de Janeiro, noticiava

a 11 de setembro: “Espalha-se que S. M. Imperial vai fazer uma viagem à Bahia na Fragata

Constituição. Esta notícia é de tanta importância que não faremos sobre ela observações por

um  mero  boato;  esperemos  que  seja  dada  oficialmente”.  No  dia  13,  sob  o  título

“Preparativos”, dizia:

‒ “No Arsenal  de Marinha tudo são atividades,  pressas,  recrutamentos,  gritarias do

Inspetor  Carvalho,  visitas  amiudadas  do  Sr.  Barbosa,  etc.  Vai,  segundo  corre,  a  Fragata

Constituição...  Há seis meses está no poço, fazendo despesas não pequenas; porém ainda

precisa consumir algum dinheiro para ficar totalmente pronta. Dizem que se compram ricos

enfeites e alfaias para a câmara desta fragata; se assim é, muito é de estranhar que, havendo-

se em 1843 preparado ricamente a câmara deste navio para ir buscar S. M. Imperatriz,  e

tendo,  logo  que  aqui  S.  M.  chegou,  mandado  o  Sr.  Paulo  Barbosa  guardar  todos  esses

arranjos, não apareçam eles agora e seja preciso comprar-se outros”.

A 16 de  outubro  de 1843,  fez-se  de  vela,  em divisão,  escoltando  navio em que a

Família Real iam em visita as Províncias meridionais do Império. Os navios eram: Fragata

Constituição, Corveta Euterpe, Brigues-Escunas Felicidade e Pirajá, Patacho Argos, Vapores

Imperador  e  Imperatriz, Fragatas  Rositam  (estadunidense),  Cyclops  e  Grecian  (inglesas).

Depois de cinco dias de viagem, aportava a Divisão a Santa Catarina. 



A 18 de fevereiro de 1846, chegavam a Santos (SP); e, a 26 de abril, estava a divisão de

regresso ao Rio de Janeiro. Em setembro, sob o mesmo comando e ainda com o pavilhão do

Almirante Grenfell, zarpou para a Inglaterra, a fim de sofrer reparos gerais no Arsenal de

Plymouth. Em junho de 1847, encontrava-se fundeada no Tejo, em frente a Lisboa.

Tendo falecido a seu bordo um oficial, procedeu-se ao cerimonial assim descrito pelo

Almirante português Celestino Soares, que o testemunhou: “A fragata arriou a bandeira a

meio pau pouco depois das 11h, e pelas 3h da tarde, um dos seus escaleres que estava a

portaló,  recebeu  o  morto,  dando  o  destacamento  na  tolda  as  três  descargas  do  estilo  e

largando em seguida todos os outros escaleres com o estado-maior e convidados, levando

flâmulas e bandeiras abatidas, dirigindo-se ao Cais das Colunas”. 

Estavam neste tempo surto no Tejo três vapores franceses com a Fragata  Baionnaise,

bem como a numerosa Esquadra do Almirante Parker. “Assim que a bordo da Constituição –

prossegue o escritor acima – deram a primeira descarga de fuzilaria a Nau almiranta arriou a

sua insígnia e bandeira a meio pau e em todos os navios da Esquadra se imitou o movimento

funerário. Largou logo após de bordo de cada um deles seu escaler,  que foi reunir-se ao

préstito  fúnebre,  conservando  a  fragata  e  todos  os  mais  navios  de  guerra  as  insígnias  e

bandeiras a meio pau até que o cadáver do oficial foi desembarcado e a partir do Terreiro do

Paço com o seu acompanhamento.

Chegando a Plymouth a 1o de outubro, foi arriado o pavilhão do chefe, no dia 4. Seu

Comandante, Joaquim José Inácio, foi elogiado pelo zelo com que inspecionara e examinara

o fabrico da Fragata em Plymouth, e,  outrossim, pelo bom comportamento que ali  tivera,

junto com os oficiais e mais praças da guarnição. Concedeu-lhe por isso, o Governo, uma

gratificação de 1:200$000.

Em fevereiro de 1849, teve nela embarque o Capitão de Mar e Guerra J. H. de Carvalho

e Mello. Em março de 1849 já estava de volta ao Brasil, nela embarcando o Capitão-Tenente

João Batista de Souza. A 22 de setembro de 1850, assumiu o seu comando o Capitão de Mar

e Guerra Joaquim Marques Lisboa que, a 29 de novembro do mesmo ano, foi substituído pelo

oficial  Guilherme Parker.  Em consequência  da política  do argentino D. Manuel  Rosas,  a



Força Naval brasileira do Rio da Prata foi reforçada. Nessas condições, sob o comando do

Chefe  J.  P.  Grenfell,  seguia,  a  16  de  abril  de  1851,  para  Montevidéu,  uma  Divisão

capitaneada  pela  fragata  Constituição.  Participou  das  operações  guerreiras  do  Prata.  Em

agosto do mesmo ano, passou a servir a seu bordo, o Capitão-Tenente Francisco Xavier de

Alcântara. Regressou ao Rio de Janeiro, em fevereiro de 1852. Em junho desse ano, ao dar

salva ao imperador, que descia de Petrópolis, ficou mutilado o Imperial Marinheiro Manoel

de Jesus, que foi reformado com o soldo por inteiro e Sua Majestade mandou lhe dar um a

pensão de 20$000 mensais do seu próprio bolso.

A 1o de novembro, Carvalho e Mello foi substituído no comando pelo Capitão-Tenente

José Antônio de Lima, em disponibilidade, percebendo os vencimentos e vantagens de navio

transporte. Em dezembro, substituiu-o interinamente o Capitão-Tenente Felix Lourenço de

Siqueira,  avô materno do Almirante  Arnaldo Siqueira  Pinto da Luz,  que foi  Ministro  da

Marinha. Em janeiro de 1853, nela desfraldou sua insígnia o Chefe de Divisão Francisco

Mariath, que só a arriou em 13 de março de 1855. De 27 de janeiro de 1853 a 1o de agosto de

1854, esteve nela embarcado o Capitão Tenente Antônio F. de Correia de Mello, aliás. “A

Fragata Constituição – dizia o Ministro Saraiva em seu Relatório de 1858, – deve ser apenas

ser reparada para servir de depósito, e Escola de Marinhagem, pois que são quase unânimes

as opiniões acerca da inconveniência de se despender com ela para acima de 200 contos de

réis em que é orçado o fabrico de que precisa para recuperar suas qualidades náuticas”. Lê-se

no relatório de 1860: ‒ “Tendo o Quartel General representado a necessidade de ser armada a

Fragata  Constituição  para estacionar no Porto do Rio de Janeiro, servindo de navio chefe,

assim o resolvi, mandando-lhe fazer os consertos necessários, que importam em cerca de 9

contos de réis. Os motivos que justificam esta medida são valiosos. Em primeiro lugar, não

devia deixar de se perder o navio.”

Em 1864, fazia parte do Primeiro Distrito Naval. De 31 de maio desse ano a 25 de

junho  de  1865,  esteve  a  comandá-la  o  Capitão  de  Mar  e  Guerra  Francisco  Xavier  de

Alcântara, por alcunha o  Envinagrado. Era avô do Capitão de Mar e Guerra Tancredo de

Alcântara Gomes e do Capitão de Fragata Comissário Otelo de Alcântara Gomes.



Lê-se  no  Relatório  do  Ministro  da  Marinha,  Conselheiro  Afonso  Celso  de  Assis

Figueiredo, mais tarde Visconde de Ouro Preto, 23 de maio de 1867, no parágrafo referente à

Escola de Marinha: “As necessidades do serviço, mormente depois que alargou os quadros do

serviço de guerra, exigem que a Escola possa habilitar anualmente maior números de jovens

para preenchimento da classe dos Segundos-Tenentes. Uma medida parece-me, antes de tudo,

indispensável para chegar a esse resultado: a remoção do estabelecimento para local mais

apropriado, longe do bulício e das convivências da cidade, e onde a vigilância dos superiores

e uma mais perfeita disciplina obrigassem os alunos a maior aplicação. Esta providência está

prestes a realizar-se: dela espero benéficos resultados. Existia no porto, em serviço menos

útil, de simples disponibilidade, a Fragata Constituição, que arvorava a insígnia do comando

do Primeiro Distrito Naval. Era indispensável salvar esta de destruição iminente, pelo mau

estado de suas obras  mortas.  Ordenei  o  fabrico:  e,  depois  de ouvir  a  opinião de pessoas

competentes,  resolvi  a  transferência  da  Escola  para  seu  bordo.  Escuso  demonstrar  a

conveniência de educar aspirantes à Marinha no elemento com que devem, antes de tudo,

familiarizar-se. É um ponto nunca vantajosamente controvertido, embora por exceção e por

outras  conveniências  que  não constituem regras,  em um ou outro  país  existam em terra

Academias de Marinha. O custeio da Escola a bordo, por enquanto, igualará ao que se fazia

em terra,  não  incluindo  arrendamento  e  conservação  do  edifício  em que  ela  funcionava.

Pretendo reduzir certas verbas do orçamento que me foi apresentado, então, além de maior

vantagem para disciplina, espírito militar e hábitos do mar, que não tinham perfeita satisfação

em terra, dar-se-á a não menos conveniência da economia mais avultada. As obras feitas na

fragata não excedem de 30 mil contos de réis. É o preço do arrendamento do edifício em

cinco anos, excluindo, como disse, o asseio e conservação. O navio-escola acha-se agora, na

opinião dos peritos, em condições de conservar-se em perfeito estado por dez a 15 anos.

Respeitando e solicitando sempre o vosso melhor parecer, julgo que bem resolvi a dificuldade

muitas vezes reconhecida de estabelecer a Escola de Marinha em mais apropriada localidade”

Tem a data de 23 de outubro de 1866 o Aviso Ministerial que mandava preparar a

Fragata Constituição para mudar para seu bordo a Escola de Marinha. Os Avisos de 14 e de



25 de junho de 1867 determinaram a transferência, que se efetuou nos últimos dias desse mês,

sem interrupção do exercício das aulas. A 1o de julho, com a presença do Imperador começou

a  funcionar  a  seu  bordo  a  Escola  de  Marinha,  e  nela  permaneceu  até  1883,  quando  foi

transferida para o Arsenal de Marinha e depois para a Ilha das Enxadas. Pouco depois, a

fragata tinha baixa do serviço naval. 

Delgrim, pseudônimo que encobria o nome do falecido Almirante João Adolfo dos

Santos, em artigo que escreveu sobre a histórica fragata, disse: “Foi resolvido transformar a

fragata em navio-escola de Marinha. Com esse intuito, tiraram-lhe a cauda (leme), as asas

(mastreação)  e  o  bico  (gurupés).  A  Águia  do  Oceano,  como  era  denominada,  passou  a

monstro marinho, baleia descomunal, a balouçar com as marés e pequenas vagas, fundeada a

quatro  ferros,  nas  proximidades  da  Ilha  das  Enxadas,  perto  do  Arsenal  de  Marinha.  A

largueza  das  disposições  internas  facilitou  a  adaptação  dando  conforto  a  mais  de  cem

aspirantes, em tudo quanto se fazia mister em estabelecimento dessa ordem e finalidade. O

calafeto,  a  tinta  amarela,  o  alcatrão,  as  baldeações  se  incumbiam do asseio  interno e  do

costado”. Eis o que logrei alinhavar das notas que catei sobre o histórico lenho.

Esta  fragata,  ao  transportar  para  o  Brasil  a  Imperatriz  Dona  Teresa  Cristina,  foi

comboiada por uma Esquadra napolitana, composta da Nau Vesúvio, de 88 peças, do Capitão

de Mar e Guerra Raffaele da Costa, das Fragatas Partênope e Regina, de 50 peças, Isabela, de

44, e Amália. A viagem teve duração de 64 dias.

Em 2 de fevereiro de 1849, sob o comando do Capitão de Fragata Joaquim José

Inácio, futuro Almirante e Visconde de Inhaúma, tomou parte na defesa de Recife, contra os

praieiros” ‒Revolução Praieira –, Pernambuco, 1848-1850.


