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Canhoneira

Incorporação: Nada consta.

Baixa: Nada consta.

A Canhoneira  Ivaí, foi o primeiro e único navio a ostentar esse nome na Marinha do

Brasil, em homenagem a um rio homônimo localizado no estado do Paraná. Navio de casco e

madeira  e  de  propulsão  a  vapor,  construído  na  Inglaterra,  sob  fiscalização  do Almirante

Tamandaré.  Foi  seu  primeiro  comandante  o  Primeiro-Tenente  José  Pereira  dos  Santos.

Tomou este nome de um rio de Mato Grosso cujo significado em tupi-guarani é “Rio da

Fruta”.   

Possuía as seguintes características: deslocamento de 406 t; comprimento de 44,2 m;

boca de 7,4 m; calado de 2,6 m. Dispunha de uma máquina da força de 100 cv desenvolvendo

velocidade de 9 milhas. Foi artilhado com quatro canhões de 32 em bateria e dois de rodízio.

Sua equipagem foi fixada em 12 oficiais e 94 praças.  

Tendo partido de Plymouth e escalado por Lisboa e São Vicente, fundeou em Recife,

com  23  dias  de  viagem,  a  31  de  junho  de  1858,  sob  o  comando  do  Primeiro-Tenente

Guilherme José Pereira dos Santos. Aportou ao Rio de Janeiro, no dia 23 de agosto do mesmo

ano.  

Em 1864, com o rompimento da guerra contra o Estado Oriental do Uruguai, sob as

ordens do Almirante Tamandaré, tomou posição,  a 3 de dezembro, em frente à Praça de

Paissandu. No dia 6 de dezembro, de acordo com as ordens recebidas, passou a bombardear a

cidade com seus canhões.  

Rompendo a guerra contra o Governo do Paraguai,  subiu ela o Rio Paraná, com a

finalidade de participar  das Operações Navais.  A 12 de agosto de 1865, na Esquadra do

Almirante Barroso,  forçou a passagem fortificada de Cuevas.  Foi a primeira a abrir fogo

contra o inimigo e nessa luta que durou cerca de meia hora teve um excelente desempenho. O

Diário  da  Esquadra,  publicado  no  Jornal  do  Commercio do  Rio  de  Janeiro  citava:  “O



procedimento do Comandante do  Ivaí  Guilherme José Pereira dos Santos, adiantando-se e

indo provocar o fogo do inimigo... Não tendo tido, até então, ocasião de trocar balas com os

paraguaios,  estava  ansioso  em  mostrar  que  em  nada  desmerecia  seus  dignos  e  briosos

camaradas de Riachuelo e Mercedes”.  

A 23 de novembro de 1865, estava fundeado em Corrientes. A 30 de março de 1866,

auxiliou  no  apresamento  de  uma  chata  paraguaia.  A  15  e  16  de  abril  do  mesmo  ano,

participou no bombardeio e proteção no desembarque de tropas do Exército brasileiro em

Itapiru. A 13 de junho de 1867,  auxiliou o transporte de Itati  para  o Passo  da Pátria  de

contingentes do Terceiro Corpo de Exército. Era comandada por esse tempo pelo Capitão

Arthur Silveira da Motta, futuro Almirante Barão de Jaceguai, que substituiu o Comandante

Guilherme José Pereira dos Santos, falecido no naufrágio da Lancha Pimentel, no Rio Paraná.

  


