
OIAPOQUE

Navio-Transporte

Incorporação: 2 de junho de 1865.

Naufrágio: 9 de agosto de 1866.

Navio de caco de madeira e de propulsão a vapor, de caixa de rodas, construído na

Inglaterra em 1857 e comprado pelo Governo brasileiro à Companhia Brasileira de Paquetes

a Vapor, pela quantia de 340 contos de réis, em 9 de abril de 1865. Antes mesmo de ser

comprado, a 26 de dezembro de 1864, conduziu tropas para o Sul. Foi-lhe fixada a dotação de

103 praças, por Aviso de 6 de junho de 1865; e, por Aviso do dia 2, foi-lhe passada mostra.

Tinha duas máquinas a força de 390 c.v.. Seu deslocamento era de 1.080 t. 

Primeiro navio da Marinha do Brasil a ostentar tal nome. Homenageia uma parte da

Capitania do Cabo Norte, onde no século XVI aconteceram batalhas entre os portugueses e

outros povos europeus pelo domínio territorial ao sul do Rio Oiapoque, na época conhecido

como rio de Vicente Pizón.

 Em  fevereiro  de  1865,  zarpava  de  Montevidéu,  a  caminho  do  Rio  de  Janeiro

(constituindo-se um dos 4 navios empregados pela Marinha do Brasil na navegação em mar

alto  entre  Rio  de  Janeiro  e  Montevidéu  no  princípio  da  Guerra  da  Tríplice  Aliança).

Suspendeu para o Prata, a 11 de junho de 1865, no mesmo dia em que se deu a Batalha Naval

do Riachuelo. Regressou a 30 de junho trazendo ao Rio de Janeiro as notícias a respeito da

vitória em Riachuelo; saiu a 10 de julho; regressou a 18 do mesmo mês, vindo do Rio Grande

do Sul. Saiu a 1o de agosto de 1865 para Santa Catarina e regressou a 7 daquele mês. Em 17

de setembro de 1865, partiu da Bahia para o Sul, com um contingente de Voluntários da

Pátria. A 8 de maio de 1866, aportou a Santa Catarina, levando a reboque a Bombardeira

Forte de Coimbra. 

Naufragou na noite de 9 de agosto em 1866, na costa do Uruguai (Praia de Santa Rosa

– no lugar denominado Tuescas ou ponta das Pedras Negras), quando transportava para o Rio



da Prata 8 peças de calibre 68 de 1ª classe e 4 peças de 2ª classe, 363 projéteis de 120 e 1.250

de 68,  além de 160 mil  libras  esterlinas para pagamentos.  Seus tripulantes e  passageiros

(cerca de trezentas pessoas), assim como o numerário que transportava foram salvos pelos

Vapores Brasil  e Imperatriz. Seu comandante, o Capitão-Tenente Manoel Joaquim Castro e

Costa, foi submetido a conselho de guerra e condenado à perda de comando durante dois

anos.


