
 

DUQUESA DE GOIÁS 

Corveta  

Incorporação: 1826. 

Naufrágio: 28 de fevereiro de 1827. 

 

Navio de madeira construído nos Estados Unidos, aparelhado a brigue-barca e artilhado 

com oito canhões, adquirido pelo Governo Imperial, que mandou dar-lhe o nome de Águia do 

Brasil. 

O Arsenal de Marinha da Corte fez-lhe algumas modificações indispensáveis para 

receber 20 peças de artilharia. Foi então classificado como corveta e incorporado à Esquadra 

com o nome de Duquesa de Goiás, em homenagem a primeira filha de D. Pedro I com a 

Marquesa de Santos, nascida em 23 de maio de 1823, e batizada com o nome de Isabel Maria 

Alcântara Brasileira. O pai condecorou-a com as Ordens do Cruzeiro e de D. Pedro I e a 4 de 

julho de 1826, deu-lhe o título honorífico de Duquesa de Goiás. Em 1830, seguiu para a 

Europa a fim de educar-se. Casou com o Conde de Treuberg e Barão de Holzen, filho de uma 

Princesa Hohenzollern em 17 de abril de 1843. Teve quatro filhos e faleceu em 1898. 

A corveta foi incorporada à Esquadra em 1826 e fixada sua guarnição em 135 homens. 

Em outubro de 1826, nela embarcaram os Tenentes Joaquim José Ignácio e João 

Nepomuceno de Menezes. Em 25 de novembro desse ano, sob o comando do Mestre 

Francisco Martins de Oliveira, suspendeu do Rio de Janeiro para Montevidéu, levando a 

bordo o Marechal Gustavo Henrique Brown com a família. Seguia o navio nas águas da 

Divisão Naval que levava o Imperador ao Sul e que partira na véspera. Arribou ao Rio de 

Janeiro em 3 de dezembro e tornou a partir para o Prata em 11 de janeiro de 1827. Foi 

incorporada à Esquadra em Operações de Guerra contra as Províncias Unidas do Rio da 

Prata. 

Como capitânia de uma divisão constituída da Corveta Itaparica, Brigue-Escuna 

Escudeiro e Escuna Constança, chefiada pelo Capitão de Fragata James Sheperd, partiu de 

Maldonado em 16 de fevereiro de 1827 com destino a Província de Rio Negro, a fim de 



 

destruir piratas. Ao investir a barra do Porto a Província de Rio Negro colidiu com um banco 

de areia e naufragou, no dia 28 de fevereiro de 1827, salvando-se a custo uma parte da 

tripulação. 


