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SETE DE SETEMBRO

Encouraçado

Incorporação: 4 de julho de 1874.

Foi a pique:16 de dezembro de 1893.

   (Acervo: Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha)

O Encouraçado Sete de Setembro foi o terceiro navio a ostentar esse nome na Marinha

do Brasil,  em homenagem ao Dia  da Proclamação da Independência  do Brasil,  em 7 de

setembro de 1822. Navio de construção mista (madeira e ferro) foi construído no Arsenal de

Marinha  do  Rio  de  Janeiro,  segundo  os  planos  do  Capitão-Tenente  Engenheiro  Naval

Napoleão Level. Teve sua quilha batida em 8 de janeiro de 1868, em cerimônia que contou

com a presença do Imperador D. Pedro II e do Duque de Saxe, e lançado ao mar em 16 de

maio de 1874. Foi submetido à Mostra de Armamento e incorporado à Marinha do Brasil em

4 de  julho  de  1874.  Seu  primeiro  comandante  foi  o  Capitão  de  Mar  e  Guerra  Joaquim
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Francisco de Abreu, nomeado pelo Aviso de 2 de julho de 1874. 

Possuía  as  seguintes  características:  deslocamento,  2.174 t;  comprimento,  67,05 m;

boca, 14,18 m; calado 3,81; força de máquinas, 360 cv; velocidade, 12 milh. Foi artilhado

com quatro canhões Whitworth de 9 polegadas e cinco metralhadoras. Era dotado de cinta

encouraçada de 114 mm, couraça de que também dispunha o seu reduto. Sua guarnição era de

185 homens.

Por Aviso de 12 de agosto de 1876, foi posto em disponibilidade; e por outro, de 22 de

junho de 1877, teve alta.

 Fez parte da Esquadra de Evoluções, criada pelo Aviso nº 1541-A, de 19 de agosto de

1884,  do  então  Ministro  dos  Negócios  da  Marinha,  Almirante  Joaquim  Raymundo  de

Lamare. A Esquadra de Evoluções teve como primeiro comandante o Chefe de Esquadra

Arthur  Silveira da Mota,  Barão de Jaceguai,  e  era  formada por  16 navios,  entre eles:  os

Encouraçados  Riachuelo,  Sete de Setembro,  Solimões  e  Javary, os Cruzadores  Guanabara,

Almirante Barroso, Trajano e Primeiro de Março, as Torpedeiras de 1ª Classe 1, 2, 3, 4 e 5 e

as Torpedeiras de Quarta Classe Alfa,  Beta e Gama. A Esquadra de Evoluções era o núcleo

mais moderno de nossa Armada de então e era dotada dos navios com a melhor propulsão,

artilharia e torpedos.

Em 27 de novembro de 1885, foi incorporado à Divisão de Encouraçados. Por Aviso de

28 de novembro de 1885, foi-lhe dado para distintivo numérico o no 3.

 Desempenhou várias comissões até ser desincorporado em 1885, entrando em obras.

Durante a Revolta da Armada, foi ocupado pelos rebeldes que,  devido ao seu mau

estado, deixaram-no encalhado entre Niterói e a Ponta da Armação. Partidários de Floriano

Peixoto que guarneciam Niterói saquearam-no e, para encobrir o caso, incendiaram-no. Foi a

pique no dia 16 de dezembro de 1893, quase em frente à Ponta da Armação.


