
 

CEARÁ 

Monitor Encouraçado 

Incorporação: 1866. 

Baixa: 10 de outubro de 1881. 

 

Monitor encouraçado construído no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, na Ilha das 

Cobras, sob planos do construtor naval Napoleão Level (casco e superestrutura), Braconnot 

(máquinas) e Henrique Baptista (artilharia), teve a sua quilha batida no dia 8 de dezembro de 

1866. 

Primeiro navio da Marinha do Brasil a ostentar o nome Ceará, seu nome recorda o 

Estado do Ceará. Logo após o lançamento ao mar, navegou pelo interior da Baía da 

Guanabara, tendo a bordo o Imperador D. Pedro II. 

Suas principais características eram: 337 t de deslocamento; 36,60 m de comprimento 

total; 8,54 m de boca máxima; e 1,42 m de calado máximo. Sua máquina alternativa a vapor 

possuía uma potência máxima de 30 cv. Seu armamento era constituído por um canhão 

Whithworth de 120 mm e uma metralhadora de 25 mm. Sua guarnição era composta por 37 

praças. 

 Logo após a sua construção ter sido concluída e realizadas as provas de mar, partiu 

para o Rio da Prata, participando de vários combates na Guerra contra o Governo do 

Paraguai, no período de 30 de agosto de 1868 a 29 de abril de 1869. 

Fazendo parte de uma divisão, comandada pelo Chefe de Divisão Barão da Passagem, 

entrou em 31 de agosto de 1868 no rio Tibiquari para proteger a passagem do Exército, 

bombardeando posição fortificada inimiga. 

Em 1
o
 de setembro de 1868, auxiliou o Exército na transposição do rio Tibiquari. No 

dia 18 de abril de 1869, sob o Comando do Primeiro-Tenente Antonio Machado Dutra, seu 

primeiro comandante, agora fazendo parte da divisão chefiada pelo Capitão de Fragata 

Jerônimo Gonçalves, iniciou a subida do Rio Manduvira. 



 

Em 27 de abril, suspendeu de Caraguataí e começou a descida do rio navegando com 

os demais monitores, com a popa água abaixo. No dia 29, forçou o Passo de Guaracy, 

fortificado com uma bateria de barbeta duas peças de campanha, guarnecido por trincheiras 

em ambas as margens, com 1.100 homens. O rio também se achava obstruído. Nesta 

passagem, coube a este navio ir na frente e ser o primeiro a romper as correntes e outros 

obstáculos. Em 31 de outubro de 1869 estacionou em Cerrito. 

Após a Guerra do Paraguai, ainda prestou inúmeros e relevantes serviços à Marinha do 

Brasil. Por meio do Aviso Ministerial de 3 de novembro de 1880, foi mandado desmanchar. 

Deu baixa do serviço ativo da Marinha em 10 de outubro de 1881, em Mato Grosso. 

 


