
 

IBICUÍ 

Canhoneira  

Incorporação: 26 de novembro de 1838. 

Baixa: 1845. 

 

Com a Revolução republicano separatista ocorrida no Rio Grande do Sul entre 1835-

1845, chamada “Guerra dos Farrapos”, teve o Governo Imperial necessidade de dotar a 

Esquadra de um material flutuante adequado ao teatro de operações; isto é, capaz de 

manobrar fácil e eficientemente nas águas internas da Província. Para isso lançou mão das 

embarcações mercantes que já se adaptavam as condições hidro topográficas da região. 

Assim é que, entre muitas outras, adquiriu a 26 de novembro de 1838, de Francisco Manuel 

dos Passos, pela soma de 6 contos de réis, o Iate Amigo da Boa Ordem. 

Suas características eram: 65 pés de comprimento; 15 pés de boca e 4 pés de pontal. 

Artilhado com uma colubrina de calibre 12, guarnecido com 31 praças, recebeu o nome de 

Ibicuí (termo tupi-guarani, Ibicuí significa “areia fina”, e designativo de um rio da Província). 

Foi classificado como Barca Canhoneira.  

Seu casco era de madeira e propulsão a vela. Em agosto de 1839, era seu comandante o 

Primeiro-Tenente Antônio José de Santa Bárbara. Entrou em combate contra os rebeldes 

assaltantes da Vila de São José do Norte (Rio Grande) a 16 de julho de 1840. A 21 de junho 

de 1844, comandada pelo Primeiro-Tenente Antônio Afonso de Lima, encontrava-se em 

Jaguarão, juntamente com os Lanchões Gaivota e Torres. A canhoneira, fundeada em frente 

ao quartel junto à praia, na data acima, ao avistar uma força rebelde de cerca de 280 homens, 

comandados pelo Coronel Farrapo Antônio Manuel do Amaral, deu um tiro de alarme e 

passou a auxiliar bravamente a repulsa dos assaltantes à vila. O inimigo foi posto em fuga, 

com a morte do seu bravo comandante. Em 10 de setembro do mesmo ano passou a comandá-

la o Primeiro-Tenente Francisco da Gama Rosa. O Governo Provincial, finalmente por ordem 

superior, mandou vendê-la em leilão público no mês de janeiro de 1846. 


