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Vapor de Guerra, construído nos estaleiros Mauá da Ponta d'Areia, em Niterói, Rio de 

Janeiro, e lançado ao mar em 1859. 

O Vapor Jaguarão foi o segundo navio da Marinha do Brasil a ostentar esse nome. A 

primeira unidade foi uma Canhoneira, n° 2, ex-Iate Três Irmãos, adquirida de João R. L. da 

Silva, em 23 de agosto de 1839. Jaguarão significa em tupi-guarani "onça pequena". É 

também o nome de uma cidade e município do estado do Rio Grande do Sul, e ainda um rio 

do mesmo estado, lindeiro do Brasil com o Uruguai. 

Seu armamento era constituído por apenas uma boca de fogo, que somente durante a 

Guerra do Paraguai esteve armado com esta peça. 

Suas principais dimensões conhecidas eram: 7 pés de calado à vante e 8 pés de calado à 

ré. Sua propulsão era por máquina alternativa a vapor, com 100 HP de potência máxima, que 

movimentava rodas. 

Os três primeiros anos, isto é, até 1862, ainda sem artilharia, esteve à disposição da 

Capitania dos Portos da Corte e das Províncias do Rio de Janeiro. 

A partir de 1863 e durante muito tempo, esteve estacionado no Rio Grande do Sul, no 

serviço da Barra do Rio Grande, tendo prestado os mais variados serviços. 

Comandado ordinariamente por um Capitão-Tenente, tinha uma tripulação de 52 

homens, dos quais 10 ou 12 eram oficiais. 

Em 19 de maio de 1867, saiu do Rio Grande do Sul para demarcar o alto fundo de pedra, 

conhecido por "Maria Santíssima", também denominado "Colatino", levando a bordo os 

Capitães de Fragata Antônio Alves dos Santos e José Pereira Pinto. 



 

Em 6 de janeiro de 1868, chegou a Montevidéu, rebocando o novo Monitor Encouraçado 

Rio Grande do Sul, que seria incorporado em 13 de janeiro, iniciando logo a seguir sua 

participação na Campanha do Paraguai. 

Em 1882, estava em mau estado, não sendo mencionado no Relatório de Inspeção do 

Almirante Júlio de Noronha, que, em 1884, inspecionou as Forças e Estabelecimentos do sul 

do País. 

Deu baixa do serviço ativo, pelo Aviso de 4 de agosto de 1884 e foi mencionado, pela 

última vez, nos mapas do material flutuante da Armada Nacional de 1900. 

 


