
 

ITAJAÍ 

Canhoneira 

Incorporação: maio de 1858. 

Baixa: 6 de outubro de 1875. 

 

Navio de casco de madeira e propulsão mista, a vapor e à vela, construído na 

Inglaterra, sob a fiscalização do Almirante Tamandaré. Foi lançado ao mar em 1858 e armado 

em maio desse ano em Greenwich. Classificado como canhoneira.  

O nome que lhe foi imposto condecora uma cidade e o grande rio que banha o Estado 

de Santa Catarina. É vocábulo tupi-guarani e vem de Tayá-i, cujo significado é “rio da taiá ou 

da tioba”. 

Tinha as seguintes características: deslocamento de 400 t; comprimento de 145 pés; 

24,4 pés de boca; 8,8 pés de pontal; calado a vante de 7,6 e a ré 7,7. Força da máquina de 80 

cv. Tinha propulsão a hélice e, desenvolvia a velocidade de nove milhas. Era artilhada com 

dois obuseiros longos de 67, tipo inglês, e uma caronada de 32.  

Assumiu seu comando o Primeiro-Tenente Ignácio Joaquim da Fonseca. Zarpou do 

Tâmisa no dia 8 de maio de 1866, acompanhando, em Divisão, a Fragata portuguesa 

Bartolomeu Dias que levava a bordo a Rainha de Portugal Dona Estefânia, além do Iate Real 

inglês Vitória and Albert e outros navios estrangeiros que faziam parte do séquito. Aportou a 

Lisboa no dia 14 e zarpou a 22. Chegou a São Vicente no dia 31 de maio e suspendeu a 3 de 

junho, chegando ao Recife a 14; partiu a 20 e fundeou na Bahia a 22; rumou para o Rio a 25, 

largando o ferro na Guanabara a 1
o
 de julho. Seguiu para a Bahia a 4 de agosto e regressou a 

30 de junho de 1861. Partiu para Abrolhos a 12 de Julho e retornou a 27 de agosto.  

A 29 de agosto de 1861 assumiu seu comando o Primeiro-Tenente João Batista de 

Oliveira Montaury. Voltou a comandá-la, a 8 de outubro, o Primeiro-Tenente Ignácio J. da 

Fonseca. Por Aviso de 13 de novembro, no dia 16 do mesmo mês, foi lhe passada Mostra de 

Desarmamento. No dia 21 de agosto de 1862, de conformidade com o Aviso do dia 13 do 

mesmo mês e ano, foi lhe passada Mostra de Armamento.  



 

Assumiu seu comando, a 18 de agosto de 1862 assumiu o seu comando o Primeiro-

Tenente Joaquim José Pinto (Pinto Malcreado). A 18 de outubro partiu para Pernambuco, 

regressando com escala pela Bahia, a 8 de maio de 1864. Zarpou para o Rio da Prata a 14 de 

agosto. A 8 de novembro suspendeu de Paissandu para Vila do Salto, na República Oriental 

do Uruguai, onde chegou a 10; suspendeu à 22 em postos de combate; a 28 auxiliou as forças 

do General oriental Venâncio Flores a tomar a referida Vila.  

A 23 de março de 1865, assumiu seu comando o Primeiro-Tenente José Lamego Costa, 

substituído a 19 de junho de 1866, pelo Primeiro-Tenente Manuel Carneiro da Rocha. A 25 

de maio de 1865, esteve presente à tomada de Corrientes. Passou pelas barrancas fortificadas 

de Mercedes, a 18 de junho de 1865. Assumiu seu comando o Capitão-Tenente Thomaz 

Pedro de Bittencourt Cotrim, que deixou a 4 de março de 1866, entregando-o ao Capitão-

Tenente Lúcio de Oliveira. Participou das ações de 5 e 16 de abril de 1866 (Ilha da Redenção) 

e fez parte da Segunda Divisão da Esquadra.  

A 29 de junho de 1866 chegou ao Passo da Pátria fazendo parte da escolta do trem que 

transportava parte do Corpo do Exército brasileiro. Serviu na Flotilha de Mato Grosso, depois 

da Guerra. Em virtude do Aviso da Secretaria da Marinha, de 19 de fevereiro de 1873, foi 

desarmada, no Cerrito a 8 de maio.  

Por Aviso de 6 de outubro de 1875 foi lhe passada Mostra de Desarmamento, 

entregando-se o casco ao Arsenal de Mato Grosso para ser aproveitado no que fosse 

conveniente. O Aviso ministerial de 11 de maio de 1877 autorizou ao Inspetor de Mato 

Grosso a mandar pô-la em hasta pública ou a desmanchá-la.  

 

 


