
CANANEIA

Canhoneira

Incorporação: 4 de dezembro de 1892.

Baixa: 1912.

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

Canhoneira da classe “F”, construída no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro sob o

risco do Engenheiro Naval Capitão-Tenente João Cândido Brasil, inspirada nos moldes das

canhoneiras inglesas do tipo Medwai e Medina. Foi lançada ao mar em 11 de junho de 1890 e

submetida a Mostra de Armamento em 25 de junho de 1890. Fazia parte de uma série de

cinco  (Cabedelo,  Camocim,  Carioca  e  Iniciadora),  cuja  construção  foi  prevista  pelo

Programa Naval elaborado pelo Ministro da Marinha José Rodrigues Lima Duarte, o qual

permitiu  dotar  a  Esquadra  de  elementos  modernos,  como  também  o  aparelhamento  do



Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro para à construção naval em ferro e aço. Foi adotado um

plano  de  novas  construções  navais,  que  deveriam  ser  realizadas  dentro  de  um  prazo

preestabelecido.

A respeito da construção desses navios o Ministro da Marinha se manifestava em seu

Relatório da seguinte maneira: “Podiam essas construções estar mais adiantadas se não fosse

o fato de só há pouco tempo se terem montado todas a máquinas e ferramentas indispensáveis

para imprimir maior rapidez às construções de ferro e que não cabiam no acanhado recinto da

antiga oficina de ferro e aço. Ainda assim, não perdeu a construção das ditas canhoneiras

senão  nos  poucos  dias  em  que  se  fez  a  mudança  de  todos  os  mecanismos  para  seus

competentes lugares na nova oficina”.

Foi o segundo navio da Marinha do Brasil  a receber o nome  Cananeia. Seu nome

recorda um município do Estado de São Paulo. A primeira unidade da Marinha do Brasil a

receber o nome Cananeia foi uma barca canhoneira, armada com um canhão e que fez parte

da 3ª Divisão da Esquadra em operações no Rio da Prata em 1827.

Possuía  as  seguintes  características:  casco  de  ferro  embonado com madeira  de  lei,

chapeamento e cantoneiras de aço Krupp e ferro produzido pelas minas de Ipanema em São

Paulo, dividido em sete compartimentos estanques.  Desempenhava: 210t de deslocamento

máximo, tinha 37,3m de comprimento total; 35,0m de comprimento entre perpendiculares;

7,80m de boca externa; 2,10m de pontal; 1,60m de calado à ré; e 1,25m de calado a vante;

duas  máquinas  alternativas  verticais  Compound de  70  libras  e  200  c.v.,  duas  caldeiras

aquatubulares; dois hélices de quatro pás; 9 nós de velocidade máxima a 160 RPM; uma

chaminé; um leme; aparelhado à escuna envergando pano. 

O navio era armado com dois canhões  Armstrong, retrocarga, raiado de 120mm em

rodízio com escudo de aço, alojados em dois redutos, um a proa e outro a popa, formados por

chapas  de  aço  de  10mm  de  espessura;  dois  canhões  de  47mm;  quatro  metralhadoras

Nordenfelt de 25mm; e uma metralhadora de 11mm.

Em 2 de fevereiro de 1892 foi nomeado seu Comandante o Capitão-Tenente Joaquim

Rodrigues Torres Sobrinho, seguindo a 4 de dezembro de 1892 para incorporá-la a Flotilha do

Rio Grande do Sul. 



Chegou ao Rio Grande em 8 de janeiro de 1893, passando a ser o capitânia da Flotilha,

em substituição ao Marajó, onde permaneceu com a canhoneira Camocim até o final de 1906,

quando foi extinta a Flotilha do Rio Grande.

Desempenhou várias comissões nas lagoas dos Patos e Mirim e no Jaguarão. Participou

das ações em prol do governo durante a Revolta da Armada (1893-1894). Em 7 de abril de

1893 enfrentou no Porto do Rio Grande, os canhões do cruzador República, recebendo uma

bala abaixo da linha d’água que a obrigou a encalhar para não ir a pique. Foi posta a flutuar

posteriormente no dia 23 de abril de 1893.

Em  junho  de  1896,  foi  nomeado  seu  comandante  o  Capitão-Tenente  José  Borges

Leitão. Em 1897 assumiu o seu comando o Capitão-Tenente José Frutuoso Monteiro da Silva,

que faleceu no cargo em 6 de janeiro de 1896.

Em 1904, durante a revolução do Estado Oriental do Uruguai, chefiada por Aparício

Saraiva, esteve guarnecendo nossa fronteira lacustre e fluvial estacionando em Santa Vitória

do Palmar, Canudinhos e Jaguarão. Seu comandante,  nesse tempo, era o Capitão-Tenente

Manoel Pereira Teixeira Júnior, que faleceu tuberculoso em Jaguarão. Voltou ao Rio Grande,

sob o comando do Capitão-Tenente Affonso da Fonseca Rodrigues.

Em 13 de dezembro de 1904 foi assassinado o Chefe de Máquinas do navio, Tenente

Guilherme Cameta por um operário de um estaleiro naval do Rio Grande.

Tendo sido extinta a Flotilha do Rio Grande o navio foi mandado para Mato Grosso,

deixando o Rio Grande em 1907. Sua tripulação era composta  por 4 oficiais do Corpo da

Armada, 1 cirurgião, 1 comissário, 5 maquinistas, 1 fiel, 1 escrevente, 2 oficiais de apito, 1

oficial artífice, 29 imperiais marinheiros, 10 foguistas, 1 cozinheiro, 2 criados e 5 soldados do

Batalhão Naval.

Foi determinada a baixa do serviço ativo em 1912.

Foram seus comandantes:

Capitão-Tenente Joaquim Rodrigues Torres Sobrinho;

Capitão-Tenente Alfredo Luciano de Abreu;

Capitão-Tenente Joaquim Manoel Pereira Sampaio; 

Capitão-Tenente José Borges Leitão;



Capitão-Tenente José Frutuoso Monteiro da Silva;

Capitão-Tenente Carvalhal Gomes;

Capitão-Tenente Manoel Pereira Teixeira Júnior;

Capitão-Tenente Affonso da Fonseca Rodrigues;

Capitão-Tenente João de Miranda Ribeiro Sobrinho; 

Capitão-Tenente João Augusto Delfim Pereira; 

Capitão-Tenente Lessa de Vasconcelos;

Capitão-Tenente Frederico de Albuquerque;

Capitão-Tenente Joaquim Pinto Dias;

Capitão-Tenente George Americano Freire;

Capitão-Tenente Agerico Ferreira de Souza.


