
IPIRANGA

Canhoneira

Incorporação: 19 de outubro de 1854.

Baixa: Nada consta.     

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

Embarcação  de  casco  de  madeira  e  de  propulsão  mista,  a  vapor  (hélice)  e  a  vela,

construída no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, a partir do projeto do Engenheiro Naval

Napoleão Level. Teve sua quilha batida em 20 de outubro de 1852 e foi batizada, por meio de

Aviso de 20 de dezembro do mesmo ano, em homenagem ao histórico riacho paulista junto

ao qual Dom Pedro lançou o brado da Independência do Brasil. Foi lançada ao mar em 29 de

setembro de 1854 e a 19 de outubro desse ano foi realizada sua mostra de armamento, sendo

então nomeado o Capitão-Tenente João Gomes de Aguiar como seu comandante.



Tinha  as  seguintes  características:  350  toneladas  de  deslocamento;  140  pés  de

comprimento; 24 pés de boca; 12 pés de pontal e 9 pés de calado. Sua máquina desenvolvia a

força de 70 cv, proporcionando uma velocidade de 9 nós. Era artilhada com um obuseiro de

calibre 30, disposto em rodízio, e seis outros, do mesmo calibre, posicionados em bateria. Sua

guarnição, em tempos de paz, era definida em 104 homens, aumentando para 144 em tempos

de guerra.

Em 18 de maio de 1863, assumiu seu comando o Capitão-Tenente Manuel Antônio

Vital de Oliveira, que, a 27 de janeiro de 1864, auxiliou a Canhoneira francesa Lutim no

salvamento de uma galera da mesma nacionalidade que naufragara no litoral fluminense. A

18 de fevereiro desse ano, partiu para serviços hidrográficos ao Sul do Brasil.

No quadro das ações da Campanha da Tríplice Aliança, em 5 de abril de 1865, partiu

para o bloqueio naval ao Paraguai, fazendo parte da Divisão do Chefe José Segundino de

Gomensoro. Ao dia 30 do mesmo mês, sob o comando do Primeiro-Tenente Álvaro Augusto

de Carvalho, suspendeu de Buenos Aires, como parte da Esquadra do Almirante Barroso,

com o objetivo de subir o Rio Paraná a fim de bloquear, efetivamente, as Forças Navais

inimigas. Contando, para essa missão, com 106 praças e oito oficiais em sua tripulação e mais

um destacamento de 65 praças e quatro oficiais da Polícia do Rio de Janeiro. Quando, em 11

de junho de 1865, tomou parte na Batalha Naval do Riachuelo.

Na parte oficial do combate no Riachuelo, o Comandante elogiou os seguintes oficiais

e  praças:  Primeiro-Tenente  Joaquim  Cândido  dos  Reis,  imediato;  Segundo-Tenente  José

Cândido Guillobel e Antônio Maria do Couto; Guarda-Marinha Francisco Augusto de Paiva

Bueno  Brandão;  Escrivão  José  Carlos  de  Gouveia  Faria;  Comissários  José  de  Tavora

Noronha de Almada e Vasconcellos Freire de Andrade; Cirurgião Dr. Manuel Joaquim de

Saraiva; Alferes do Depósito do Corpo da Polícia Faustino José da Silveira e os Alferes, do

mesmo corpo,  Antônio Firmino da Costa  e José  Joaquim Rodrigues de Araujo;  Primeiro

Engenheiro Maquinista James Ronfrew, Segundo-Tenente Pedro Xavier Ferreira; Mestre do

Navio Lauriano do Nascimento; Guardião Manuel Joaquim; Escrevente Manuel Jesser de Sá;

Prático  José  Ricardo;  Imperiais-Marinheiros  Manuel  Joaquim  dos  Mártires  e  Antônio



Garcindo. O navio apenas teve morto um grumete e alguns feridos nesse embate e as avarias

no material foram facilmente reparadas.

Ainda na Campanha da Guerra da Tríplice Aliança, a 18 de junho de 1865, seguiu com

a Esquadra para forçar o passo fortificado de Mercedes e, a 12 de agosto, suspendeu a fim de

forçar o passo de Cuevas.  Nesse combate,  a Ipiranga, que cerrava a coluna devido à sua

pouca marcha, foi fortemente atacada pelas Forças inimigas, restando então um morto e sete

feridos. Seu comandante, Primeiro-Tenente Álvaro Augusto de Carvalho, mesmo abatido em

razão da febre tifoide, contrariando seus comandados,  foi transportado até o convés onde

pôde comandar as ações de seus homens durante todo o combate. Veio a falecer em hospital

de Buenos Aires no dia 5 de setembro daquele ano. Ainda nessa mesma cidade argentina,

logo no dia 16 de novembro, o Capitão-Tenente Francisco José de Freitas foi nomeado como

comandante da Ipiranga, por meio da  Ordem do Dia no 21, do comandante da Divisão no

Paraná. 

Em 16 de abril de 1866, tomou parte nas ações no passo de Vitória, onde lhe coube a

função  de  proteger  o  desembarque  das  tropas  do  Exército.  Ainda  nesse  mesmo  mês,

participou dos bombardeios contra posições inimigas em Itapiru. A 13 de julho, o Primeiro-

Tenente Antônio Maria do Couto e sete praças de escaler de ronda foram mortos, vítimas da

explosão  de  um  torpedo.  Em  setembro,  participou  das  operações  em  Curuzu  e  dos

bombardeios a Curupaiti. A 15 de agosto de 1867, tomou parte em novo bombardeio contra o

passo fortificado de Curupaiti. Após término dos combates na Campanha da Tríplice Aliança

e a consequente declaração de paz, retornou ao Rio de Janeiro.

Por Aviso, de 28 de abril de 1875, passou à subordinação do 2o Distrito Naval e, por

meio de outro Aviso, de 10 de julho de 1877, foi posta em disponibilidade. Em setembro de

1881 suspendeu de Pernambuco para o Atol das Rocas, levando a bordo o Engenheiro Militar

Coronel Alvim para estudar a colocação de um farol naquele ponto. Permanecendo naquela

localidade do dia 24 de setembro até 27 de outubro desse mesmo ano.


