
 

HENRIQUE MARTINS 

Canhoneira 

Incorporação: 9 de setembro de 1865. 

Baixa: 23 de outubro de 1882. 

 

Navio de casco de madeira e propulsão a vapor, construído em estaleiro particular da 

Ponta D'Areia, em Niterói, sob os planos dos Capitães-Tenentes (EN) Napoleão Level, Carlos 

Braconnot e Mattos. Sua quilha foi batida a 31 de julho de 1861, e foi lançado ao mar em 19 

de agosto de 1865. De conformidade com o Aviso de 4 de setembro do mesmo ano, no dia 9, 

foi-lhe passada Mostra de Armamento. Foi classificado como Canhoneira, e, a 14 de outubro 

de 1865, sua lotação foi fixada em 81 praças. 

A Canhoneira Henrique Martins foi o primeiro e único navio a ostentar esse nome na 

Marinha do Brasil, em homenagem ao Primeiro-Tenente Henrique Martins, morto no ataque à 

Praça de Paissandu, em 31 de dezembro de 1864, no momento em que esse oficial verificava 

a pontaria de uma peça. Lê-se na Correspondência da Esquadra: "Foi geralmente sentida a 

morte desse bravo oficial (Henrique Martins), e aqueles que de perto o conheciam viram 

expirar com ele algumas esperanças para a reorganização da nossa Marinha. Se existisse 

alguns anos mais, seria um dos mais fortes esteios da Corporação: para isso sobravam-lhe 

inteligência, aplicação, energia e bravura, com sua morte perdeu a Armada um distinto 

oficial, a sociedade, cidadão honrado, e o País um filho prestimoso".  

Tinha as seguintes características: deslocamento, 163 t; comprimento, 38,7 m; boca, 

6,83 m; calado 1,51 m. Movido a rodas acionadas por uma máquina projetada pelos 

engenheiros Braconnot e Mattos, da força de 40 CV. Recebeu a artilharia seguinte: um 

obuseiro de 12, duas colubrinas de 12, três colubrinas de 12, três canhões raiados La Hite de 

calibre 4, e dois rodízios lisos de 32. 

Foi seu primeiro comandante o 1º Tenente João Mendes Salgado, futuro Barão de 

Corumbá, substituído, a 23 de outubro de 1865, pelo Primeiro-Tenente Jerônimo Francisco 

Gonçalves. 



 

 

Zarpou a 24 de outubro de 1865 para o Rio da Prata, sob o comando do Primeiro-

Tenente Jerônimo Francisco Gonçalves, e, em 1866, foi incorporado às Forças Navais em 

operação contra o Paraguai. 

Em 1866, assumiu seu comando o Primeiro-Tenente José Antônio de Alvarim Costa, 

substituído pelo oficial do mesmo posto Eliezer Coutinho Tavares. 

A 21 de março de 1866, seguiu de Corrientes para Três Bocas com outros vasos em 

reconhecimento ao Passo da Pátria. A 23 do mesmo mês, escoltando o navio chefe, subiu o 

rio em reconhecimento ao Passo do Jaguari. Em 25 e 26 de março, participou do ataque ao 

Forte de Itapiru. Em 25 de março, os paraguaios trouxeram uma chata e colocaram defronte 

do Vapor Apa, a uma distância que as balas de 68 o alcançassem facilmente. Por duas horas 

assim continuaram, até que foram mandados o Encouraçado Tamandaré e a Henrique 

Martins, ambos sob as ordens do Chefe Alvim, tomar a chata ou destruí-la, batendo ao 

mesmo tempo o Forte Itapiru, se ele quisesse defendê-la com seus fogos. Os dois vasos 

brasileiros aproximaram-se da chata, quanto o fundo do rio permitia, saltaram à praia onde os 

paraguaios encalharam a chata, amarrando-a. O Tamandaré avançou para o Forte que tinha 

começado a atirar com peças de grosso calibre, mas que emudeceu logo; voltou depois para 

perto da chata, e ordenou que os escaleres a fossem tomar. Os paraguaios só esperavam esse 

momento e, descobrindo uma força de 800 a 1000 homens que haviam se ocultado na mata, 

na margem do rio, romperam fogo contra os escaleres brasileiros. Tiveram oportuna resposta, 

pois o Tamandaré e a Henrique Martins responderam com fogo de metralha à linha 

paraguaia.  

Em abril de 1866, nas operações ao Forte de Itapiru, exploração do Passo de Itati e 

combate da Ilha de Redenção ou Cabrita, muito se destacou. Nos dias 16 e 17 de abril, 

protegeu o Exército brasileiro em seu desembarque no Passo da Pátria. Participou do 

reconhecimento à Lagoa Pires, a 7 de maio, e, em 29 de junho, transportando parte do 

Segundo Corpo do Exército para o Passo da Pátria, muito concorreu para o bom êxito das 

operações.  



 

A 12 de janeiro de 1867, bombardeou o acampamento paraguaio na margem esquerda 

do Arroio Acará, Alto Paraná, pondo em fuga o inimigo. Tendo desembarcado 40 homens 

comandados pelo Primeiro-Tenente Werneck Ribeiro de Aguiar, foram repentinamente 

atacados por uma força de cavalaria, morrendo quatro homens brasileiros, inclusive o Tenente 

Werneck, e ficando dois ferido, sendo um deles o Guarda-Marinha Ellery. Em fevereiro de 

1867, assumiu seu comando o Primeiro-Tenente Francisco Esperidião Rodrigues Vaz. Entre 

30 de junho e 13 de julho, esteve empregado na proteção e transporte do Terceiro Corpo do 

Exército para o Passo da Pátria.  

A 17 de maio de 1869, auxiliou o transporte de parte da Força comandada pelo General 

Câmara para a Vila do Rosário e, em dezembro, encontrava-se em Conceição. Terminada a 

Campanha, foi incorporado à Flotilha do Rio Grande do Sul. A 21 de abril de 1880, 

encontrava-se empregado no serviço de balizamento e sondagens da Lagoa dos Patos. Em 

1881, já era dado como em mau estado. Foi desarmado a 23 de outubro de 1882. Além dos 

comandantes acima, teve mais os seguintes: Primeiros-Tenentes Pedro Nogueira Pereira da 

Cunha, Quintino Francisco da Costa, Irineu J. da Rocha, Juvêncio Nogueira de Moraes, 

interino. 

 

 

 


