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Patacho 

Incorporação: 25 de junho de 1858. 

Baixa: 1° de fevereiro de 1882. 

 

Embarcação à vela e aparelhada em Patacho, construída nos estaleiros particulares da 

Ponta da Areia, em Niterói, sob os planos do Engenheiro Naval Napoleão Level. Tinha as 

seguintes características: 92 pés de comprimento, 24 pés de boca, sete pés de pontal e, de 

calado, 7,5 pés. Foi lançado ao mar a 13 de maio de 1858. Era artilhado com quatro canhões 

de calibre 30 em bateria, e guarnecido com 48 praças. A 25 de junho do mesmo ano foi-lhe 

passada Mostra de Armamento, recebendo o seu comando o Primeiro-Tenente Joaquim 

Francisco Chaves.  

Velejou para o Rio da Prata a 1
o 

de setembro de 1858 e regressou a 23 de agosto de 

1863. Recebeu o nome de um dos grandes afluentes do Rio Paraná e que serve, em parte, de 

limite entre os Estados de Santa Catarina e Paraná. Em tupi-guarani, vem de I-guassu, que 

significa “rio grande”.  

O Patacho Iguassú suspendeu âncoras, com destino a Mato Grosso, a 10 de janeiro de 

1864, retornando a 8 de setembro do mesmo ano. Aos 13 de outubro, assumiu o seu comando 

o Primeiro-Tenente Manuel Ricardo da Cunha Couto. A 25 de janeiro de 1865, seguiu para o 

Rio da Prata, voltando a 8 de abril. Velejou para aquele destino, a 7 de julho. A 2 de outubro 

de 1866, encontrava-se fundeado na boca da Lagoa Pires, no Paraguai, sob o comando do 

Capitão-Tenente Eduardo Wanderkolk, quando pescou um torpedo inimigo, cuja descrição e 

desenho feitos por seu comandante, vieram a público pela imprensa do Rio de Janeiro. Em 

outubro de 1869, sob o comando do Capitão Tenente Frederico Guilherme de Lorena, 

encontrava-se em Montevidéu, carecendo de reparos. Passou Mostra de Armamento a 21 de 

abril de 1875. No ano seguinte foi encontrada servindo de quartel a Companhia de 

Aprendizes Marinheiros de Sergipe. Em data de 1
o
 de fevereiro 1882, a Secretaria de Marinha 



 

comunicava haver a Presidência do referido Estado feito entrega, em 9 de janeiro, do casco e 

mais objetos do navio, que foram vendidos em hasta pública.  

 

 

 


