
IPIRANGA

Fragata

Incorporação: setembro de 1822.

Baixa: Nada consta.

Embarcação construída em madeira pelo Arsenal de Marinha da cidade de Salvador,

Bahia,  durante a administração de D. Marcos de Noronha e Brito, Conde dos Arcos (1810-

1818).  Originalmente  batizada  União,  não  foi  possível  precisar,  até  o  momento,  suas

principais  características  e  dimensões.  Entretanto,  de  acordo  com o  tipo  e  classe  desses

navios, sua armação seria de galera, isto é, arvoraria três mastros reais e mastaréus, além do

gurupés, e apresentaria vergas redondas. Artilhada com duas baterias, com 52 peças longas

(colubrinas) de calibre 24 montadas na primeira coberta.

Após sua mostra de armamento, passada em 14 de novembro de 1817, velejou para o

Rio de Janeiro, aos 29 de janeiro de 1818, sob o comando do Capitão de Fragata Rufino Peres

Batista, fundeando na Guanabara a 6 de fevereiro do mesmo ano. A 7 de outubro zarpou para

o Norte do país e por lá se conservou até fevereiro de 1820, quando regressou ao Rio de

Janeiro, procedente da Bahia. Em 24 de março, seguiu para Montevidéu de onde regressou

aos 9 de maio do mesmo ano. Saiu a cruzar e retornou ao Rio de Janeiro, vinda da Bahia, com

19 dias de viagem, a 26 de julho.  Zarpou de novo a 20 de agosto desse ano e,  a 19 de

setembro,  encontrava-se,  junto a Escuna  Maria Teresa,  do comando do Primeiro-Tenente

Isidoro Ferreira Guimarães, na costa de Angola. Procedente de Luanda, chegava ao Rio de

Janeiro,  aos  19 de  novembro do mesmo ano,  trazendo,  com a  escuna  acima,  os  brigues

Recuperador,  comandado  pelo  Capitão-Tenente  Francisco  Rodrigues  Lima  e  Santa  Rita

Matarocho,  comandado  pelo  Primeiro-Tenente  Fernando de  Santa  Rita,  tomados  naquela

região.

A 2 de abril de 1821, nela embarcava o Segundo-Tenente João Francisco Regis, que

seria oficial general da Marinha Imperial brasileira. Sob o comando do Capitão de Mar e



Guerra Rufino Peres Batista, a 5 de maio desse ano, saiu para Montevidéu. Ao regressar, dela

desembarcou o Segundo-Tenente João Francisco Regis e assumiu o comando, a 17 de junho,

o Capitão de Mar e Guerra João Batista Lourenço da Silva. Foi então, mandada apresentar

para levar a Lisboa o Príncipe-Regente D. Pedro de Alcântara, o que não ocorreu. Desta feita,

saiu a fragata a cruzar, regressando ao porto do Rio de Janeiro aos 11 dias de agosto de 1821.

Tendo zarpado novamente, a 2 de novembro, e retornado ao Rio de Janeiro, a 3 de dezembro

desse mesmo ano. No dia 29 de janeiro de 1822, passou a comandá-la o Chefe-de-Divisão

Rodrigo Antônio de Moraes de Lamare,  pois,  nesse  tempo os oficiais  de tal  posto ainda

comandavam navios  isolados.  A 1º  de  fevereiro,  teve  embarque  o  Guarda-Marinha  João

Batista de Souza.

 Como a Divisão Auxiliadora do Exército português, de guarnição no Rio de Janeiro,

procurava se opor aos interesses do Príncipe-Regente D. Pedro de Alcântara de permanecer

no Brasil, suas tropas foram constrangidas pelas forças brasileiras a confinarem-se na Praia

Grande, atual Niterói, sendo vigiadas por tropas terrestres e bloqueadas por mar por um grupo

de navios chefiado pela fragata União, ainda com o pavilhão de Rodrigo de Lamare, fundeado

nas cercanias da Ilha de Villegagnon. No dia 9 de fevereiro, o Príncipe-Regente veio a seu

bordo  e  dali  mandou  intimar  as  tropas  portuguesas  a  darem  cumprimento  à  ordem  de

embarque, sob pena de serem bombardeadas. Vieram a bordo os chefes lusitanos, mas foram,

de pronto, despachados pelo Príncipe. No dia 15 do referido mês, as ditas tropas, alojadas em

sete transportes, saiam da barra do Rio de Janeiro escoltadas pelas corvetas Liberal e Maria

da Glória.

D. Pedro, vendo que não lhe era possível fazer retirar da Bahia as tropas metropolitanas

que lá se encontravam, fez preparar uma Divisão Naval, sob as ordens do Chefe acima citado,

a fim de levar socorro aos patriotas daquela Província. No dia 26 de julho, Rodrigo Antônio

de Lamare desfraldava sua insígnia de Chefe-de-Divisão a bordo da  União. Aos 12 dias de

junho recebia instruções para demandar para Itapuã ou Torre, ao norte da Bahia, e, desde que

encontrasse adesão à causa do Príncipe da parte das autoridades, desembarcasse o armamento,



petrechos de guerra e também a tropa que levava passando, em seguida, a bloquear o porto da

Bahia,  sem,  entretanto,  expor  a  referida  força  naval  a  combate  desigual  e/ou  de  êxito

duvidoso.

No dia 14 de julho, zarpava a Divisão chefiada pela Fragata  União,  em demanda à

Bahia. A seu bordo seguia o General Pedro Labatut,  nomeado Comandante-em-Chefe das

tropas que deveriam operar contra as forças portuguesas, acompanhado do seu Estado-Maior

e de muitos oficiais avulsos, distribuídos pelos navios. Além de cerca de 200 peças do 4º

Batalhão  de  Milícias  da  Corte  e  de  40  outras  do  Batalhão  de  Caçadores,  para  serem

desembarcados no Morro de São Paulo ou no porto da Torre de Garcia d'Avila, a fim de

reforçarem os elementos patriotas.

A 3 de agosto, avistaram as terras de Camamu, na Bahia, e, pela tarde do dia seguinte,

ao aproximar-se da barra da Bahia, a Divisão do Chefe Rodrigo de Lamare avistou uma força

adversa  saída  do  porto,  constituída  por  quatro  corvetas  e  dois  brigues.  Logo  no  dia  5,

destacou-se da referida esquadrilha um brigue com bandeira parlamentária procurando chegar

à fala dos navios de De Lamare, a fim de tentar a revolta dos marujos partidários das Cortes

que, em grande número, constituíam as guarnições dos navios procedentes do Rio de Janeiro.

O Chefe Rodrigo de Lamare, que não contava com dedicação, obediência e disciplina dentro

dos seus vasos, tratou de velejar para o sul, afastando-se dos elementos contrários, procurando

depositá-los, o que, afinal, conseguiu.

Ao  mesmo  tempo,  a  oficialidade  do  Exército,  que  acompanhava  Labatut,

incompatibilizou-se com o seu chefe, pretendendo então prendê-lo e destruí-lo do comando.

O Chefe De Lamare e seus oficiais não pactuaram com os sediciosos. Então, Labatut, com

grande energia, prendeu os cabeças da conjura, e, em acordo com De Lamare, mandou-os

presos para bordo da corveta Maria da Glória. No dia 7, à noite, Labatut oficiou ao Almirante

pedindo-lhe que demandasse o porto de Alagoas, para ali desembarcá-lo com a tropa que o

acompanhava.  Depois  de um conselho de oficiais,  em que foi  aceita  a  referida sugestão,

demandou a força naval ao ancoradouro de Jaraguá, onde, no dia 21, desembarcaram a coluna



do Exército com seu General à frente. No dia 27, suspenderam os navios para Recife, onde

aportaram no dia 29, a fim de receberem mantimentos, aguada e alguns reparos. Ali foi o

Chefe  De  Lamare  informado  do  espírito  de  rebeldia  e  indisciplina  que  vigia  em  sua

esquadrilha, e do propósito em que se encontrava a marujada de descartar-se da oficialidade e

reunir-se às forças navais portuguesas estacionadas na Baía de Todos os Santos. Depois de

novo conselho de oficiais, ficou resolvido o regresso ao Rio, suspendendo a Divisão no dia 14

de setembro. 

No dia 17, às 21 horas já na altura da Bahia, amotinou-se a guarnição da fragata União,

aos vivas a D. João VI. Encontrava-se na tolda o Major da Brigada de Marinha Agostinho

Petra de Bittencourt que, ao distinguir entre os gritos subversivos a voz do soldado naval João

José Rodrigues, correu ao convés para prendê-lo. Em lá chegando, o soldado precipitava-se

para  a  antecâmara  com  uma  espada  desembainhada,  a  gritar:  “Camaradas,  peguem  em

armas!” Era o sinal convencionado para o levante. Muitos marinheiros armaram-se logo e,

tomando outras armas,  tentavam levá-la aos camaradas, quando o Capelão de bordo, Frei

Bernardo  Borges,  o  Segundo-Tenente  Ricardo  Thompson  e  o  Piloto  Joaquim  Agostinho

Pecuário,  com grande denodo,  lhes tomaram a frente  e  os compeliram à rendição.  Nesse

tempo, o Major Petra Bittencourt lutava com o líder do motim, soldado João Rodrigues, e

conseguia dominá-lo. O plano assentado consistia em apossarem-se das chaves da despensa

de artilharia, municiarem os companheiros, postarem sentinelas à boca das escotilhas para que

não subissem os marujos brasileiros, com quem não contavam, em seguida, assassinarem o

comandante  e  os  oficiais,  excetuando  um piloto,  a  quem obrigariam a  levá-los  à  Bahia.

Esperavam pôr em prática esse plano à meia-noite do dia 21, mas, por felicidade, tudo foi

descoberto a tempo, sendo os cabeças postos e ferros. O soldado naval João Rodrigues foi

passado para bordo da corveta Liberal, onde procurou captar novos apoiadores. Submetido a

Conselho de Guerra ele e outros foram condenados à morte, mas, afinal, perdoados. A 29 de

setembro, quando já se havia proclamado a Independência, a Divisão fundeou na Baía de

Guanabara. 



Por ofício de 5 de outubro, o Ministro da Marinha determinava ao Capitão de Mar e

Guerra Luiz da Cunha Moreira que passasse para bordo da fragata União, então incorporada

às Forças Navais brasileiras, e formasse uma tripulação nacional, retirando dos outros navios

oficiais inferiores e praças de alguma confiança. O Chefe Rodrigo Antônio de Morais de

Lamare transferiu seu pavilhão para o bordo da corveta  Maria da Glória  e,  no dia  8 do

referido mês, Cunha Moreira comunicava ao Ministro que, quando assumira o comando da

União não fizera escolha entre oficiais brasileiros e europeus pois haviam permanecido por

sua vontade o Capitão-Tenente Fernando José de Melo, o Segundo-Tenente Antônio Alberto

dos Santos Lopes, o Guarda- Marinha Machado, o Capelão Bernardo Borges, o Major da

Brigada de Marinha Agostinho Petra Bittencourt,  oficiais de náutica, de apito, cirurgião e

artista, todos europeus. 

Tendo chegado ao Rio de Janeiro a notícia de que as tropas portuguesas que ocupavam

a cidade de Montevidéu, capital da Província Cisplatina, achavam-se dispostos a embarcar

para  a  Europa,  o  Governo  Imperial  mandou  organizar  uma  Divisão  Naval,  tendo  como

Capitânia a fragata União, então sob o comando do Capitão de Mar e Guerra David Jewett,

recém-incorporado ao serviço da Marinha Imperial brasileira. No dia 14 de novembro, os

navios  da Esquadra atopetavam, pela  primeira  vez,  o  Pavilhão Imperial  Brasileiro,  sendo

então saudados com uma salva de 101 tiros.  A 15 de novembro, já sob o Pavilhão Imperial

Brasileiro, partiu a  União para Montevidéu, como capitânia da Divisão chefiada por Jewet,

onde chegou no dia 29 do mesmo mês. Ali demorou 20 dias, zarpando para o Rio de Janeiro a

19 de dezembro, onde fundeou aos 12 de janeiro de 1823.

Por esse tempo a fragata  União foi rebatizada com o nome de  Piranga, que em tupi

quer dizer “vermelho” e como usualmente se denominava o córrego, hoje Ipiranga, à época da

Independência. Em tupi, a grafia “Y”, que por si só tem o significado de “água” ou “curso

d’água”, quando associada ao termo “piranga”, confere a significação de “riacho vermelho”.

Tonalidade que, possivelmente, as águas do Ipiranga apresentariam em razão de ser um curso

de águas muito baixas e seu fundo ser composto de um solo muito comum na região de São



Paulo, as chamadas “terras roxas”. Desse modo, a fragata também passou a ser conhecida

como  Ipiranga, haja vista que seu segundo batismo se deu em homenagem ao córrego em

cujas margens D. Pedro teria proclamado nossa Independência.

A 16 de fevereiro, teve nela embarque o Segundo-Tenente Rodrigo J. Ferreira; a 23 de

março, o Capitão-Tenente José Pereira Pinto; a 24 do dito mês, o piloto Ferreira e os Tenentes

Augusto  Wenceslau  da  Silva  Lisboa  e  João  Nepomuceno  de  Menezes.  A  1º  de  abril,

incorporada  à  esquadrilha  de  Lord  Cochrane  –  nau  Pedro  I (capitânia),  fragata Niterói,

corvetas Maria da Glória e Liberal, brigue-escuna Real Pedro e o brigue Guarani – velejou

para o bloqueio da Bahia, onde, no dia 4 de maio, entrou em combate contra a Esquadra

portuguesa chefiada pelo Almirante Félix de Campos. As ações da Ipiranga na batalha não

tiveram, infelizmente, maior destaque, devido a ser navio de pouca marcha. Nessa ocasião, as

forças brasileiras sofreram com as condições materiais da recém-formada Esquadra Imperial

brasileira e, principalmente, com parte de suas guarnições que, compostas por marinheiros

portugueses,  amotinaram-se  em  pleno  combate.  Aspectos  que  dificultaram  as  ações  dos

navios brasileiros, que se encontravam em desvantagem numérica em relação às forças navais

portuguesas estacionadas na Bahia, levando Cochrane a fundear com a sua esquadrilha, no dia

8 de maio, nas proximidades do Morro de São Paulo, a fim de aguardar reforços do Rio de

Janeiro. Ali a sua artilharia foi trocada pela nau Pedro I, que era de calibre 18. Conservou-se

estacionada naquele porto e em preparativos até 17 de junho, quando se fez de vela para o Rio

de Janeiro, a fim de refazer-se de sua guarnição e receber alguns reparos dos quais carecia. A

16 de junho, nela embarcou o Tenente Antônio Firmo Coelho e, a 6 de agosto, desembarcou o

seu imediato, o Capitão-Tenente José Pereira Pinto. Embarcou nela, a 5 de outubro, o Tenente

Francisco Vieria Leitão e, a 26 do mês seguinte, o Segundo-Tenente João Batista de Souza. A

25 de outubro, havia nela embarcado o Tenente Joaquim José de Oliveira. A 20 de dezembro

do mesmo ano, assumiu seu comando o Capitão de Fragata James Norton. Em 15 de janeiro

de 1824, nela teve embarque o Guarda-Marinha João Maria Wandenkolk e, em seguida, o

Tenente Antônio Firmo Coelho.



Ao estourar, em Pernambuco, o movimento republicano separatista conhecido como

“Confederação do Equador”, o Governo Imperial tomou prontamente medidas para debelá-lo,

servindo-se,  principalmente,  da Esquadra a fim de evitar  a entrada de armas,  munições e

demais  suprimentos  nos  portos  daquela  Província.  Para  isso,  em março  do  referido  ano,

suspendeu para Recife uma Divisão Naval, comandada pelo Capitão de Mar e Guerra John

Taylor a bordo da fragata Niterói, da qual fazia parte a Ipiranga, sob o comando do Capitão

de Fragata James Norton.

Estabelecido o bloqueio, a Ipiranga regressou ao Rio de Janeiro, em julho de 1824 e,

aos 9 dias de agosto desse mesmo ano, assumiu seu comandou o Capitão de Mar e Guerra

Joaquim Raimundo de Moraes de Lamare. No dia 21 do dito mês e ano, suspendeu do Porto

do Rio de Janeiro, na Divisão comandada pelo Chefe David Jewett, aportando ao Lamarão, no

Recife, no dia 10 de setembro, ainda no quadro das ações contra a Confederação do Equador.

Ao amanhecer do dia 14 aproximou-se da cidade, junto com a fragata Niterói, nesse momento

sob o comando do Capitão de Fragata James Norton, e abriu nutrido fogo conta os fortes,

trincheiras e embarcações inimigas que defendiam a cidade,  enquanto as tropas imperiais

tomavam o bairro de Boa Vista. O canhoneio prossegui no dia seguinte e no dia 16 até a

meia-noite,  quando  cerca  de  300  marinheiros,  sob  o  comando  do  bravo  James  Norton,

desembarcaram perto da Alfândega, auxiliados pelas forças do Exército, e tomaram conta da

cidade por volta das 6 horas da manhã do dia seguinte.

A 10 de outubro, o Almirante Cochrane, que havia chegado do Rio de Janeiro, seguiu

para os portos do Norte levando incorporado à sua Força Naval a fragata Ipiranga. No dia 12

chegava à altura do Rio Grande do Norte, de onde prosseguiu para o Ceará. Aos 9 dias de

novembro seguiu para o Maranhão, onde passou o Almirante o resto do ano. Em 1º de janeiro

de  1823,  Lord  Cochrane  pediu  ao  Imperador  dispensa  do  serviço  à  Armada  Imperial

brasileira. Pouco tempo depois, transferiu seu pavilhão para a bordo da Ipiranga, que passou a

ser comandada pelo Capitão de Mar e Guerra Sackville Crosbie.



Suspendeu no dia 18 de maio e, em 26 de junho, fundeou no Porto de Spithead, na

Inglaterra,  onde nosso pavilhão teve salvas,  pela primeira vez na Europa.  Ali  deixaram o

serviço ao Império do Brasil o Almirante Cochrane e seu Capitão-de-Bandeira. Mesmo tendo

Cochrane desejado prender o navio, a fim de pagar-se, regressou a Ipiranga ao Rio de Janeiro

a 20 de janeiro de 1826, após 43 dias de viagem, sob o comando do Capitão de Fragata James

Scherperd, com uma guarnição de 150 marujos contratados. A 27 de janeiro nela embarcou o

Tenente Bernardino de Almeida e, a 1º de fevereiro desse ano, o Tenente Victor Santiago

Subrá.

No dia 3 de fevereiro suspendeu do Rio de Janeiro, compondo a Divisão que levou o

Imperador e grande comitiva em visita à cidade de Salvador, na Bahia. Chegando ao destino

no dia 27 de fevereiro e regressando ao Rio de Janeiro a 1º de abril de 1826. No dia 21 de

março desse ano, nela embarcou o Segundo-Tenente João Maria Wandenkolk. No dia 24,

ainda do mesmo mês e ano, desfraldou o pavilhão do Vice-Almirante Rodrigo Pinto Guedes,

nomeado  Comandante-em-Chefe  da  nossa  Esquadra  em Operações,  no  Rio  da  Prata,  em

substituição  ao  Vice-Almirante  Rodrigo  Ferreira  Lobo.  Velejou,  na  mesma  data,  para

Montevidéu,  onde chegou a 12 de maio. No dia 14, nela embarcou o Capitão de Fragata

Francisco do Cantro e Teive. Um mês antes, em 24 de abril, tinha nela embarcado o Capitão-

Tenente Bartolomeu Hayden, já aos 8 dias de novembro, ainda no mesmo ano, nela embarcou

o Tenente Augusto Leverger e, a 27 do dito mês, o Tenente Felipe J. Ferreira. A Ipiranga,

enquanto capitânia da Esquadra em Operações no Rio da Prata, integrou a Primeira Divisão

dessa Esquadra e permaneceu posicionada como linha exterior do bloqueio à Buenos Aires e

cercanias.

Procedente de Montevidéu, entrou no Rio de Janeiro, após 24 dias de viagem, a 7 de

janeiro de 1828, sob o comando do Capitão de Mar e Guerra João Batista Lourenço da Silva,

trazendo  a  bordo  mais  de  vinte  prisioneiros  argentinos.  Aos  17  dias  de  março,  voltou  a

embarcar nela o Primeiro-Tenente João Maria Wandenkolk. Regressou ao Rio da Prata onde,



a 24 de agosto, tomou parte na perseguição e aprisionamento do corsário argentino Dorrego,

caçada na qual esteve doze horas encalhada. 

A 23 de março de 1829, foi-lhe passada mostra de desarmamento a 23 de março do

referido ano. Nessa mesma data, desembarcou o Tenente João Maria Wandelkolk. Aos 16

dias de janeiro de 1830, passou a comandá-la, em desarmamento, o referido Capitão-Tenente

Wandenkolk. Por Aviso de 30 de dezembro do mesmo ano, foi nomeado seu comandante o

Capitão-Tenente Pedro Ferreira de Oliveira, que seguiu nela para a Bahia onde desembarcou,

em 3 de março de 1831. A 24 de março desse mesmo ano, assumiu seu comando o Capitão-

Tenente Caetano de Souza Filgueiras. Nesse ano esteve nela embarcado o Tenente Jesuino

Lamego Costa. 

Em  abril  de  1832,  servia  de  presiganga  na  Bahia.  Por  meio  de  Decreto  de  3  de

dezembro de 1832, seu casco foi mandado vender em leilão público. Em cumprimento ao

artigo 42 da Carta de Lei de 8 de outubro de 1833, o Governo julgou conveniente vendê-la,

por  achar  condenada na Bahia.  Findando assim a trajetória  da  histórica fragata  Ipiranga,

depois de anos de relevantes serviços à Marinha e à Pátria.

 


