
 

MACEIÓ 

Corveta 

Incorporação: Nada consta. 

Naufrágio: 21 de outubro de 1827. 

 

Corveta construída em madeira, no Estaleiro do Porto de Jaraguá, Província de 

Alagoas, sob a direção do Mestre Construtor Ângelo Dias Gomes. Originalmente Rainha 

Carlota, em 22 de janeiro de 1821, teve sua quilha assentada com 80 pés e outros 28,5 de 

boca. 

 Por ocasião da Independência, ainda no Estaleiro, foi incorporada às Forças brasileiras 

e rebatizada Maceió, em homenagem à Capital da Província. Sob o comando do Capitão-

Tenente Francisco de Souza Coutinho, futuro ministro da Marinha (1827) e Marquês de 

Maceió, navegou para o Rio de Janeiro em setembro de 1823. Entretanto, somente teria sido 

terminada em outubro desse ano. 

 Tripulada por 140 homens, aproximadamente, a 18 de maio de 1824 foi artilhada com 

20 peças e, a 15 de junho do mesmo ano, assumiu seu comando o Capitão de Fragata Antônio 

José de Carvalho que, no dia 12 do mês seguinte, no contexto dos desdobramentos dos 

enfrentamentos aos revolucionários da Confederação do Equador, a comandou enquanto 

capitânia da Esquadra que partiu do Rio de Janeiro, composta pela Fragata Paraguaçu e os 

Brigues Escunas Pará e Leopoldina, para auxiliar no estabelecimento do bloqueio a Recife. 

No dia 27 de agosto, ao enfrentar um vento leste e mar encapelado durante bombardeio 

realizado contra a Capital da Província de Pernambuco, por ordem do Primeiro Almirante 

Lord Cochrane, a Maceió perdeu três ferros na costa eriçada de recifes de corais do leito 

marinho pernambucano. No quadro político e militar que se apresentava, o referido 

bombardeio e o rígido bloqueio naval levaram as lideranças revolucionárias em Recife a 

capitular e, em 18 de setembro, foi celebrado o Te Deum. Logo na sequência, com o 

assentimento do Chefe de Divisão David Jewett – que substituíra Cochrane no Comando das 

Ações Navais em Pernambuco após este seguir para Bahia ainda no início de setembro – a 



 

Maceió seguiu para o Ceará. No entanto, com o retorno de Cochrane à Recife, foi 

determinado que permanecesse na defesa do porto dessa Cidade, junto à Corveta Carioca e 

ao Brigue Maranhão, enquanto o restante da Esquadra partiu rumo ao Norte, sob o comando 

de Cochrane, a fim de pacificar a região. 

 A 16 de outubro de 1825, seguiu para Montevidéu a fim de compor a Divisão Naval 

brasileira que se constituía sob o comando do Vice-Almirante Rodrigo Ferreira Lobo, então 

Chefe das Forças Navais no Rio da Prata. Sob o comando do Capitão de Fragata Antônio José 

de Carvalho, tomou parte no estabelecimento do bloqueio a Buenos Aires como vaso 

integrante da Segunda Divisão da Esquadra em Operações no Sul, no contexto da Campanha 

da Cisplatina. Ainda nesse quadro, durante o ano de 1826, destacou-se no Combate de 

Corales, em 9 de fevereiro, e chegou à Colônia do Sacramento no dia 6 de março para apoiar 

na defesa daquela Praça.  

 Em maio de 1826, após a substituição do Almirante Rodrigo Ferreira Lobo pelo 

Almirante Rodrigo Pinto Guedes como comandante em chefe das Forças Navais do Rio da 

Prata e, consequentemente, responsável por conduzir as ações de bloqueio a Buenos Aires, 

seguiu integrando a referida Força. Destacou-se nas ações em Los Pozos, a 11 de junho, sob o 

comando do Capitão de Fragata Frederico Mariath, compondo o terceiro grupo em que foram 

distribuídos os vasos brasileiros naquela ocasião. Fração essa que era chefiada pelo 

Comandante John Pascoe Grenfell, a bordo do Brigue Caboclo. Sob o comando do Capitão 

de Fragata José Ignácio Maia, participou ainda dos Combates de Lara-Quilmes, nos dias 29 e 

30 de julho, e foi capitânia da “Divisão Auxiliadora” – chefiada pelo Capitão de Fragata 

Frederico Mariath – organizada em janeiro, por ordem do Almirante Rodrigo Pinto Guedes, 

com o objetivo de apoiar a Terceira Divisão que se dirigia às águas do Rio Uruguai e 

encontrava-se estacionada na boca do afluente Iaguari, após repelir unidades navais inimigas 

que se refugiaram nas proximidades de Ponta Gorda e contavam com artilharia de terra, em 

especial na então fortificada Ilha de Martin Garcia. Nesse quadro, tomou parte nos Combates 

de Playa Honda, em 18 de janeiro de 1827. Quando, mesmo encalhada desde o dia anterior, 

alcançou êxito na defesa contra o intenso ataque sofrido por parte da Esquadra argentina, mas 



 

ao custo da vida do Guarda-Marinha Tomé Justiniano Gonçalves, que perdera as duas pernas, 

vitimado por um tiro. A 7 de março do mesmo ano, o Capitão-Tenente José Joaquim Raposo 

passou a comandar a Maceió, liderando sua tripulação nas ações de Monte Santiago, nos dias 

6 a 8 de abril. Em agosto, embarcou o Segundo-Tenente Joaquim Marques Lisboa, futuro 

Almirante e Marquês de Tamandaré, Patrono da Marinha do Brasil. Em 23 de setembro, sob o 

comando do Capitão de Fragata Guilherme Eyre, partiu para a Baía de San Blas, onde, a 21 

de outubro de 1827, nas proximidades de Punta Rubia, naufragou sobre o Banco Colorado. 

 


