
 

BRACONNOT 

Canhoneira 

Incorporação: 7 de maio de 1872. 

Baixa: 28 de abril de 1896. 

  

Canhoneira de casco misto, madeira e ferro, construída no Arsenal de Marinha do Rio 

de Janeiro sob o risco do Engenheiro Naval Napoleão Level. O Imperador D. Pedro II bateu-

lhe a quilha em 6 de dezembro de 1870. Foi lançada ao mar do Estaleiro da Ilha das Cobras, a 

7 de maio de 1872, com a presença do Imperador. 

Deslocava 162 t, media 110 pés de comprimento; 18 pés de boca; e 7,8 pés de pontal. 

Calado AV, 4 pés e 6 polegadas, e AR, 5,6 pés; força de máquinas 40 CV; artilhada com uma 

peça raiada de calibre 32. Pela Circular n
o
 74, de 22 de agosto de 1872, foi incorporada à 

Esquadra com o distintivo n
o
 72 e classificada como vapor de 3

a
 categoria. Pelo mesmo 

tempo, foi-lhe passada mostra de armamento, assumindo o seu comando o Primeiro-Tenente 

Eliezer Coutinho Tavares. Era armada a escuna e tinha pano vergado. 

Recebeu o nome do Capitão-Tenente Carlos Braconnot (1831-1882) que, tendo-se 

aperfeiçoado em máquinas a vapor, assinalados serviços prestou à Armada no preparo dos 

navios que se destinavam à campanha do Paraguai. 

A canhoneira fez parte da Campanha Hidrográfica chefiada pelo futuro Almirante 

Jaceguai – do levantamento do Rio da Prata e seus afluentes. Em 1878, em julho, encontrava-

se no Porto do Desterro, recebendo ordens do Governo para transportar tropas a Itajaí, a fim 

de conter a rebeldia dos colonos estrangeiros. 

Em 1881, era seu comandante o Capitão-Tenente Francisco Calheiros da Graça. Em 4 

de setembro desse ano, saiu em comissão hidrográfica, levando a seu bordo o Chefe dos 

Faróis, Capitão de Fragata José M. do Nascimento. Ia, também, a seu bordo, o Hidrográfico 

Índio do Brasil, e nela embarcados como oficiais o Primeiro-Tenente Luiz A. Cadaval, 

Segundos-Tenentes J. F. Correia Leal e Francisco Pordeos da Costa Lima, e Primeiro 

Maquinista José J. do Sacramento. Devia fazer o levantamento de Imbituba, Macaé e Ilhas de 



 

Sant’Ana e Âncoras. Regressou ao Rio de Janeiro, a 2 de outubro. Nessa comissão, pegando 

mau tempo, navegou a pano e a vapor. Por Aviso de 28 de novembro de 1884, teve o n
o
 31. 

Em 20 de fevereiro de 1890, recebeu ordem para sair em Comissão. 

Entre outros comandantes, teve os seguintes: Primeiro-Tenente: Miguel Antônio Fiúza, 

A. Alves Câmara. Irineo A. da Costa, J. Pinheiro de Vasconcelos. Por Ordem do Dia n
o
 7, de 

25 de janeiro de 1884, foi classificada como canhoneira. Em 1891-92, encontrava-se na 

Bahia, sob o comando de Alves Câmara. 

Por Aviso de 28 de abril de 1896, foi mandado dar-lhe baixa do serviço. 

 

 


