
 

INICIADORA 

Canhoneira  

Incorporação: 21 de abril de 1883. 

Baixa: 26 de junho de 1907. 

Canhoneira de casco de ferro com embono de madeira de lei, construída no Arsenal de 

Marinha do Rio de Janeiro sob o risco e supervisão do Engenheiro Naval Capitão-Tenente 

João Cândido Brasil. Sua quilha foi batida pelo Imperador D. Pedro II em 27 de outubro de 

1881 e lançada ao mar em 21 de abril de 1883. Realizou experiência de máquinas e 

velocidade em 12 de maio de 1885. Pelo Aviso de 28 de novembro de 1884, recebeu o 

distintivo nº 22.  

Na administração do Ministro da Marinha, Dr. José R. Lima Duarte (1881), iniciou-se a 

construção de navios de ferro e aço em arsenais brasileiros. Foi então organizado um 

programa que compreendia a construção de cinco canhoneiras delineadas pelo Engenheiro 

Naval Capitão-Tenente João Cândido Brasil, uma das vítimas da explosão do Encouraçado 

Aquidabã, em Jacuecanga, Angra dos Reis, em 1906. O nome escolhido para denominar o 

primeiro navio de casco de ferro construído em Arsenais de Guerra, no Brasil, preconizava o 

registro de tal pioneirismo. 

O navio possuía as seguintes características: 270 t de deslocamento total; sete 

compartimentos estanques; 37,30 m de comprimento total; 35 m de comprimento entre 

perpendiculares; 7,88 m de boca; 2,44 m de pontal; 1,65 m de calado; máquina a vapor com 

260HP de potência total tipo compound; dois hélices; 9 nós de velocidade máxima; dois 

canhões Armstrong de 120 mm; quatro canhões Armstrong de 37 mm; duas metralhadoras 

Nordenfelt de 25 mm; dois redutos couraçados (tartarugas), um à proa e outro à popa, 

construídos em chapa de aço de 10 mm de espessura protegendo os canhões. 

Logo após o lançamento ao mar, assumiu seu Comando o Capitão-Tenente Fernando 

Xavier de Castro. Em junho de 1885, foi incorporada à Flotilha do Mato Grosso, onde 

assumiu seu comando o Primeiro-Tenente Pedro Alves de Barros. 

Pelo Aviso de 26 de junho de 1907, foi determinada a sua baixa do serviço ativo. 


