
 

ARAGUAIA 

Canhoneira 

Incorporação: 25 de junho de 1858. 

Baixa: 16 de janeiro de 1875. 

  

Canhoneira a vapor construída nos Estaleiros de Londres por encomenda do Governo 

Imperial e sob a fiscalização do Almirante Barão de Tamandaré, em 1857-58. 

Seu nome foi tomado do grande rio do Estado de Mato Grosso, que também denominou 

a vila e Comarca de Mato Grosso fundada à sua margem em fevereiro de 1813. Sobre esse 

volumoso e pitoresco rio, Xavier Júnior, de Goiás, escreveu o soneto: 

ARAGUAIA 

Plácido curso de água verde clara, 

Mar sem ondas e rio sem cachoeiras, 

Quem seus matizes trêmulos pintara, 

Do sol às lentas luzes derradeiras? 

 

Se, do leito, surgisse alguma Iára, 

Lascivo o gesto e as formas feiticeiras, 

Quem sabe, aos seus encantos, se entregara 

O índio que busca as ermas ribanceiras? 

 

Dança a ubá sobre a tona, leve e esguia, 

O índio de pé na proa, o arco distende 

E sonda o fundo com a mirada fria. 

 

A emoção de ferir um peixe enorme 

Sacode o corpo todo ao brônzeo duende. 

E a noite desce... e o grande rio dorme... 



 

 

Tinha as seguintes características: comprimento, 150 pés; boca 23 pés; pontal, 10 pés; 

calado a ré, 7 pés e 9 polegadas; à vante, 6 pés e 9 polegadas. Força de máquinas de 100 cv. 

Era a hélice, tinha uma chaminé e aparelhada à barca. Entrou no Porto do Rio de Janeiro, 

procedente da Inglaterra, junto com as demais canhoneiras ‒ a encomenda havia sido de 12 ‒ 

Araguari, Iguatemi e Ivaí, em 23 de agosto de 1858. Passou por Mostra de Armamento a 25 

de junho desse ano, de conformidade com o Aviso de 1
o
 daquele mês e ano. 

Era comandada pelo Primeiro-Tenente Francisco José Coelho Netto, que veio a ser 

almirante e ministro da Marinha. Zarpou para o Rio da Prata a 14 de setembro do mesmo ano. 

A 7 de abril de 1859, assumiu seu comando o Primeiro-Tenente Pedro Maria Amaro da 

Silveira. Entrou em Santa Catarina a 3 de abril de 1860. Tomou seu comando, a 21 de julho 

desse ano, o Primeiro-Tenente Ignácio Accioli de Vasconcellos. A 6 de setembro do mesmo 

ano rumou para o Rio da Prata; regressou a 26 de maio de 1861. De conformidade com o 

Aviso de 2 de janeiro de 1862, recebeu, por baldeação, a guarnição da Canhoneira Mearim. A 

2 de junho desse ano, tomou seu comando o Primeiro-Tenente Francisco Freire de Borja 

Salema Garção, que foi substituído a 11 de janeiro de 1864. Em consequência da Revolução 

no Estado Oriental do Uruguai, seguiu para o Sul. 

Para tornar efetivas as medidas de compressão contra o governo de Aguirre e imobilizar 

os Vapores Artigas e Villa del Salto, que navegavam no Rio Uruguai, suspendeu a Araguaia 

de Montevidéu, a 24 de agosto de 1864, com o Pavilhão do Chefe Francisco Pereira Pinto, 

futuro Barão de Ivinheima e outros navios. No dia 26, perseguiu o Vapor Villa del Salto até a 

embocadura do Rio Negro a fim de intimar-lhe seu regresso à Paissandu. Deu-lhe caça rio 

acima, fazendo-lhe um tiro, mas, em consequência de sua melhor marcha, conseguiu escapar.  

Em outubro de 1864 estava de volta a Montevidéu fazendo parte da Terceira Divisão da 

Esquadra. Suspendeu a 31 daquele mês com destino a Buenos Aires, onde chegou a 1
o
 de 

novembro; suspendeu a 5 para o serviço do bloqueio dos Portos Orientais, fundeando a 6 na 

embocadura do Rio Negro. A 7, entregou ao Vapor oriental Gualeguaí 54 caixas com 

armamento, munições e 11 barris de pólvora; suspendeu e chegou a Paissandu a 8, onde já se 



 

encontravam outros navios nacionais. Estabeleceu o bloqueio de Paissandu e Salto. A 6 de 

dezembro, um destacamento de seu bordo auxilia o primeiro ataque à Cidade de Paissandu, 

que é também bombardeada pelos seus canhões acompanhando os demais navios. 

“Não pode V.Ex.ª calcular – diz a parte oficial – o efeito prodigioso causado pela 

artilharia destes quatro navios, e que daí a pouco fazia calar todas as peças do inimigo. As 

pontarias foram dirigidas com uma precisão admirável, que honra os nossos artilheiros navais 

e os oficiais de bordo, de tal sorte que as bombas iam estourar exatamente no forte ou no 

centro da praça, espalhando a morte e a destruição por toda a parte onde chegavam seus 

estilhaços”. 

A 3 de fevereiro de 1865, assumiu seu comando o Primeiro-Tenente Jacinto Fernandes 

Pinheiro. A 5 de abril desse ano, partiu de Buenos Aires a fim de bloquear os portos do Rio 

Paraguai, fazendo parte da Terceira Divisão da Esquadra sob o comando do Capitão de Mar e 

Guerra José Secundino de Gomensoro. A 22 de abril de 1865, assumiu interinamente seu 

comando o Primeiro-Tenente Joaquim Guilherme de Mello Carrão.  

A 17 de março de 1866 suspendeu de Corrientes águas acima e fundeou em Guasca; no 

dia 30, auxiliou o aprisionamento de uma chata paraguaia que se encaminhava para Itapiru. A 

15, de abril bombardeou com os demais navios o Forte de Itapiru. Suspendeu no mesmo dia, 

fazendo parte da Força do Chefe Mamede da Silva para reconhecer o melhor ponto de 

desembarque para o Exército, percorrendo o rio desde Três Bocas até o Atajo. No dia 16 de 

abril, subiu o rio e postou-se junto à margem esquerda para proteger o desembarque. A 26, 

esteve de serviço avançado à Esquadra. A 20 de junho, seu comandante, Jacinto Fernandes 

Pinheiro, tomou duas canoas e meteu a pique um torpedo. Como escolta de um trem em que 

se transportava o Segundo Corpo do Exército Brasileiro, chegou ao Passo da Pátria a 9 de 

julho de 1866. A 31 de julho, seguiu para Corrientes; regressou a 2 de agosto. A 1
o
 de 

setembro, subiu com a Esquadra para Curuzu. A 20 de julho de 1869, o Capitão de Fragata 

João Antônio Alves Nogueira com a canhoneira Araguaia e outros navios explorou o Rio 

Manduvirá. 



 

Terminada a guerra voltou ao Brasil. Encontrava-se em Pernambuco quando, por Aviso 

de 16 de janeiro de 1875, foi-lhe mandado dar baixa. Passou a pertencer ao Primeiro Distrito 

Naval pelo Aviso de 14 de abril de 1875. Foi mandada vender por Aviso de 9 de março de 

1878. 

 


