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Navio de madeira que teve sua quilha batida em 14 de maio de 1818 nos Estaleiros do

Arsenal de Marinha do Pará, conforme a Carta Régia daquela data. Na sua construção foram

empregadas  as  seguintes  madeiras:  angelim,  jarana,  cumaru,  maçaranduba, e  sapucaia.  A

construção seguiu o risco do construtor Valentim. Foi lançada ao mar em 1820. 

A  Imperatriz, antes  denominada  Imperatriz  Leopoldina,  foi  submetida  à  Mostra  de

Armamento no Pará, em 14 de fevereiro de 1824. Possuía as seguintes características: 153 pés

de  comprimento,  40  pés  de  boca  e  28,7  pés  de  pontal.  Era  aparelhado  em  Galera  e

classificado  como  Fragata.  Apresentava  duas  baterias  corridas,  com  54  peças,  sendo  26

colubrinas de calibre 28, 12 colubrinas de calibre 12, e 16 caronadas.

Inicialmente foi denominada de Real Leopoldina em homenagem à Arquiduquesa da

Áustria D. Maria Leopoldina Josefa Carolina, esposa do Príncipe Real D. Pedro de Alcântara,

futuro D. Pedro I, filha de Francisco II, e nascida em Viena. Foi mãe de D. Pedro II e de D.

Maria da Glória de Portugal. Faleceu, no Rio de Janeiro, a 11 de dezembro de 1826.

A Fragata Real Leopoldina, quando ainda em aparelhamento, no dia 7 de junho de 1822,

teve a seu bordo preso um grupo de brasileiros. Em agosto de 1823, chegava a Belém (PA) o

Capitão-Tenente John Pascoe Grenfell, enviado pelo Lord Cochrane, a fim de implantar a

Independência brasileira naquela província. Como este navio não estivesse ainda completo, o

referido oficial tratou de impulsionar suas obras. Assim a 14 de fevereiro de 1824, assumiu o

seu comando, dando-lhe então o nome de Imperatriz Leopoldina. 

Zarpou de Belém a 3 de março de 1824, chegando ao Rio de Janeiro, com 84 dias de

travessia, a 18 de maio. Assumiu, então o seu comando o Capitão de Fragata Luiz Barroso

Pereira. Passaram-lhe Mostra de Armamento no dia 25 do mesmo mês. De 9 de junho a 12 de



agosto,  esteve  sob o  comando do Capitão  de  Mar  e  Guerra  David  Jewett.  Tiveram nela

embarque os Tenentes João Baptista de Souza, George Broom e Luiz Clemente Ponthier.

Em  março  de  1825,  assumiu  seu  comando,  interinamente,  o  Capitão  de  Fragata

Francisco R. de Lima Pinto, quando, estacionada no Pará, voltou a comandá-la o Capitão de

Fragata Luiz Barroso Pereira. Após participar da pacificação de Pernambuco, zarpou a 16 de

junho de 1825 para o Rio de Janeiro e virou de carena, para reparo no casco. 

Partiu  para  Montevidéu,  Uruguai  a  19  de  novembro  de  1825,  retornando  a  17  de

dezembro, de onde velejou para Santa Catarina no dia 18.  

 Em princípio de 1826, com a artilharia aumentada para 62 peças, saiu a cruzar, a fim de

perseguir e varrer dos mares brasileiros o Corsário argentino Lavalleja. Encontrava-se no Rio

de Janeiro quando eclodiu a Guerra Cisplatina,  sendo enviada para Montevidéu. A 11 de

janeiro  de  1826,  velejava  de  Santa  Catarina  para  o  Prata,  fundeando  em  fevereiro  em

Maldonado. Recolhendo-se ao Porto de Montevidéu para refrescar, sofreu na noite de 27 de

abril um ataque e tentativa de abordagem de vasos argentinos, comandados pelo Almirante

William Brown. 

A Esquadra argentina, sob o comando do Almirante Brown, não cessava de hostilizar as

Forças brasileiras, atacando a Colônia do Sacramento e Montevidéu.  Brown alimentava a

ideia  de  capturar  um navio  brasileiro.  Pretendia,  sobretudo,  aprisionar  a  Fragata  Niterói,

comandada  por  Norton.  Para  isso,  em 27  de  abril,  com seis  dos  seus  melhores  navios,

incluindo o 25 de Mayo e o Independência, foi fundear junto ao Banco Ortiz; posteriormente,

fez-se de vela e, penetrando durante a noite entre os navios ali fundeados, procurou a Niterói

e, em vez dela, atacou a  Imperatriz que se achava distante dos demais e com o aparelho

arriado  para  refrescar.  Depois  de  um  combate  que  durou  mais  de  uma  hora,  a  Fragata

Imperatriz  repeliu  o  inimigo.  Defendeu-se,  fazendo muitas  avarias  nos  navios  contrários.

Perdeu, no entanto o seu comandante, que tombou no cata-vento do seu navio, balbuciando:

“Não  se  assustem,  camaradas,  não  foi  nada!...  Ao  fogo!...”.  Assumiu  o  comando  da

Imperatriz,  o  Imediato  Capitão-Tenente  Rabelo  da  Gama,  que  levou  o  combate  ao  fim

vitorioso.



A 1° de maio de 1826, o Capitão de Fragata Francisco R. da Gama foi efetivado no

comando, para ser, mais tarde, substituído pelo Capitão de Mar e Guerra João Carlos Pedro

Pritz. Durante o ano de 1826, estiveram nela embarcados os Tenentes Silva Beltrão, José

Joaquim Raposo, Joaquim José Ignácio, Benardino de Sena e Araújo e Felipe José Ferreira e,

em 1827, os seguintes oficiais: Francisco Manuel Barroso da Silva, Rafael Mendes de Moraes

e Vale, João Batista de Souza, Diogo Ignácio Tavares, Bartholomeu Hayden, Antônio Pedro

de Carvalho e Manuel Francisco da Costa Pereira. 

Regressou ao Rio de Janeiro a 19 de março de 1828. Esteve em reparos durante o mês de

maio; velejou a 16 de junho e retornou ao porto. Desfraldou nela o seu Pavilhão, a 23 de

junho, o Vice Almirante Manuel Antônio Farinha, Conde de Souzel, pois servia de Capitânia

à Divisão Naval que ia à Europa buscar a nova Imperatriz do Brasil. Em 5 de julho de 1828,

sob o comando do Capitão de Mar e Guerra João Carlos Pritz, zarpou do Rio de Janeiro com

a Corveta Maria Isabel, e regressou em 16 de outubro, conduzindo a Princesa D. Amélia de

Leuchtenberg,  segunda  Imperatriz  do  Brasil,  tendo  na  ida,  tocado  em  Gibraltar  a  2  de

setembro e, em Falmouth, Inglaterra a 24 daquele mês.

 A 21 de outubro de 1828, arriava o Pavilhão do Conde de Souzel e a 28 desarmou para

entrar em fabrico, assumindo seu comando em desarmamento o Capitão de Fragata Frederico

Mariath.  Esteve  em reparos  até  1832,  passando  pelo  seu  comando os  seguintes  oficiais:

Francisco  Vieira  Leitão,  Manuel  Francisco  da  Costa  Pereira,  F.  Bibiano  de  Gastro,  José

Antônio Correia e Felipe Schort. 

A  17  de  abril  de  1832,  no  Rio  de  Janeiro,  elementos  revolucionários  do  Partido

Caramuru pretenderam abordá-la, mas foram repelidos. A 12 de março de 1833, assumiu o

seu comando o Capitão-Tenente Rodrigo Theodoro de Freitas.  De maio a  julho de 1833

esteve em reparos e em 28 de setembro, fez-se ao mar. A 11 de maio de 1834, regressou da

Bahia, desarmando no dia 28 e armando novamente a 6 de outubro daquele ano. Comandou-a

em desarmamento o Primeiro-Tenente Victor de Santiago Subrá. A 17 de dezembro de 1834,

velejou para o Pará, mas estacionou no Maranhão.



Zarpou do Maranhão, a fim de combater os rebeldes cabanos aos 12 de abril de 1835,

sob o comando do Capitão-Tenente Pedro da Cunha, chegou ao Pará no dia 17 do mesmo

mês. Aos 13 de julho, assumiu seu comando o Capitão de Fragata Bartholomeu Hayden. Seu

estado sanitário era péssimo. Haviam morrido em viagem 32 praças e baixaram ao hospital,

em Salvador (BA), outros 74. A seu bordo, faleceram o Primeiro-Tenente Murfy e o Escrivão

Manuel  José  Leitão  de  Almeida.  Tinha-a  comandado,  também,  o  Capitão  de  Fragata

Guilherme Eyre, de junho a setembro de 1835.

Entrou no Rio de Janeiro a 9 de fevereiro de 1836. Assumiu seu comando o Primeiro-

Tenente Rafael de Moraes e Valle. 

Em 1837, comandou-a o Primeiro-Tenente José Antônio Correia. De 31 de março de

1837 a 26 de maio de 1838, foi seu comandante o Capitão de Fragata José Joaquim Faustino,

que teve por substituto o Capitão de Fragata Pedro da Cunha.

Em abril de 1839, só tinha 16 praças a bordo e carecia de grandes obras.

Em janeiro de 1840, entrou em fabrico para ser transformada em cábrea.

Em 1845, foi condenada e, por Aviso de 23 de dezembro de 1857, mandada vender em

leilão público.

Também serviu como Quartel do Corpo de Imperiais Marinheiros.


