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Incorporação: 1858.

Baixa: 11 de setembro de 1879.

Navio de casco de madeira e propulsão mista, vela e vapor (a hélice), construído em

Londres para a Armada Imperial Brasileira, sob a fiscalização do Almirante Tamandaré, foi

lançada ao mar em 1857. Tinha as seguintes características: 415 toneladas de deslocamento;

150 pés de comprimento; 23,6 pés de boca; 10,9 pés de pontal; 6 pés de calado à ré e outros 7

pés de calado à vante. Sua máquina desenvolvia a força de 100 CV e era artilhado com dois

obuseiros longos de calibre 68, dispostos em rodízios, e outros quatro obuseiros curtos de

calibre 32, posicionados em bateria. Sua tripulação era composta de seis oficiais e 118 praças.

Teve sua incorporação e mostra de armamento realizadas em 1858, quando assumiu

como seu primeiro comandante o Primeiro-Tenente Joaquim Nolasco da Fontoura Pereira da

Cunha. Partiu para o Brasil no dia 9 de maio de 1858 e, a 17 de maio de 1858, quando se

encontrava em Lisboa, participou das cerimônias e festejos para a recepção da Rainha D.

Estefânia de Portugal.

Atracou no Porto de Recife no dia 14 de junho de 1858, após 37 dias de viagem com

escalas em Londres, Lisboa e São Vicente, chegando ao Rio de Janeiro em 1o de julho desse

ano. Zarpou para o Rio da Prata a 2 de setembro, quando assumiu seu comando o Primeiro-

Tenente Francisco de Borja Freire Salema Garção, que foi substituído a 24 de maio de 1861

pelo Primeiro-Tenente Domingos Ignácio da Fonseca. Aportou em Santa Catarina a 10 de

outubro, comandado pelo Primeiro-Tenente Manoel Antônio Vidal de Oliveira, nomeado seu

comandante a 6 de junho daquele ano. E, a 9 de novembro, novamente sob o comando do

Primeiro-Tenente Salema Garção, suspendeu para o Rio da Prata.

No ano de 1864 foi incorporado ao 1 o Distrito Naval e, sob o comando do Primeiro-

Tenente Elisiário  José  Barbosa,  futuro ministro da  Marinha durante  parte  do governo do

Presidente  Prudente  de  Morais,  participou das  operações  de guerra  contra  o Governo do



Estado Oriental do Uruguai e, na sequência, tomou parte na Campanha da Tríplice Aliança.

Nesse quadro, em 25 de maio, auxiliou na tomada da Província de Corrientes, então ocupada

pelas Forças paraguaias, e, em 5 de abril de 1865, partiu para o bloqueio naval ao Paraguai,

fazendo parte da Divisão do Chefe José Segundino de Gomensoro. Ao dia 30 do mesmo mês,

ainda  sob o  comando do Primeiro-Tenente  Elisiário  José  Barbosa,  suspendeu  de  Buenos

Aires, como parte da Esquadra do Almirante Barroso, com o objetivo de subir o Rio Paraná a

fim de bloquear, efetivamente, as Forças Navais inimigas, quando, em 11 de junho, tomou

parte na Batalha Naval do Riachuelo compondo a 3a Divisão da Esquadra. A 12 de agosto de

1865,  participou  da  batalha  do  passo  de  Cuevas,  em  cuja  batalha  foi  morto  a  bordo  o

Aspirante Joaquim Cândido do Nascimento.

Em  17  de  março  de  1866,  integrando  a  2a Divisão  da  Esquadra,  suspendeu  de

Corrientes  a  fim  de  auxiliar  a  Divisão  Alvim e,  em 5  de  abril  daquele  ano,  auxiliou  o

transporte de tropas e material para a Ilha Redención. Finda a Campanha da Tríplice Aliança,

retornou ao Rio de Janeiro e, em 1873, estava em Santa Catarina realizando em operação de

estudos relativos à sinalização náutica na costa daquele estado, estando a bordo o Capitão de

Fragata Thomaz Pedro de Bittencourt Cotrim. A 7 de dezembro desse mesmo ano regressava

do Desterro, também em Santa Catarina, tendo vindo de Itapocorói, para onde havia levado

um oficial e 22 praças para conter os bugres e, em seguida, partiu para o Pará.

Foi condenada a 8 de agosto de 1878 e, por meio de Aviso de 13 de junho de 1879, foi

mandado remover para terra o seu material aproveitável e teve sua baixa por meio de Aviso

de 11 de setembro do mesmo ano.


