
 

MARACANÃ 

Canhoneira  

Incorporação: 8 de janeiro de 1855. 

Baixa: 25 de julho de 1870. 

 

Canhoneira de casco de madeira e ferro (carvalho, teca e ferro) sistema gunboat inglês, 

mandada construir em Falmouth, Inglaterra, pelo nosso Governo, em 1854. Bateram-lhe a 

quilha a 17 de agosto desse ano; a 18 de outubro, estava terminada a sua construção e, no dia 

26, estavam concluídos os arranjos internos.  

Tinha as seguintes características: deslocamento, 234 t; comprimento, 106 pés; boca, 

22,8 pés; pontal, 8 pés; calado, a vante 6 pés e a ré 6,5. Força de máquina, 80 cv. Era de 

hélice e desempenhava 10 milhas de velocidade. Era aparelhada a lugre, com velas latinas nos 

três mastros. Artilhada com duas peças longas de calibre 32 em rodízios.  

Pelo Aviso de 19 de janeiro de 1855, foi-lhe fixada a guarnição em 54 homens na paz e 

64 em guerra. Sua construção foi fiscalizada pelo Primeiro-Tenente Leitão. Seu custo foi de 

14.440 libras. Recebeu o nome de vários rios brasileiros. Maracá-nã é vocábulo tupi-guarani, 

significa “semelhante ao maracá” (chocalho) e designa também uma espécie de papagaio 

Psitiacus nobilis. Pronto o navio, foi dada a bordo uma recepção à sociedade local. Aportou 

ao Rio de Janeiro no dia 6 de janeiro de 1855, sob o comando de um oficial inglês. No dia 8, 

foi-lhe passada Mostra de Armamento, assumindo o seu comando o Primeiro-Tenente 

Manoel Antônio da Rocha Faria. Tomou o Distintivo n
o
 74. 

No dia 16 de janeiro de 1855, zarpou para o Rio da Prata, tomando parte na expedição 

do Chefe Pedro Ferreira de Oliveira contra o Paraguai. A Missão Pedro Ferreira de Oliveira 

foi uma expedição enviada ao Paraguai com o objetivo de fazer o Governo paraguaio cumprir 

o Tratado de 1850, que garantia a livre navegação nos Rios Paraná e Paraguai. De volta ao 

Rio de Janeiro, saiu em comissão em outubro de 1856. A 13 de janeiro de 1857, em viagem 

para Mato Grosso, alcançou o Forte de Coimbra. Fez a viagem de Corumbá a Cuiabá em 16 

dias, só viajando à noite. Foi recebida com grandes festejos. A 25 de fevereiro, aportava a 



 

Cuiabá, comandada pelo Capitão-Tenente Antônio Cláudio Soydo. Foi o primeiro navio de 

guerra nacional a aportar aquela capital. A 24 de março de 1859, foi-lhe passada Mostra de 

Armamento. A 28 de dezembro desse ano, assumiu seu comando o Tenente João Batista de 

Oliveira Montaury. Teve a Mostra de Desarmamento passada a 31 de março de 1860, de 

conformidade com o Aviso de 8 do mesmo mês. Assumiu seu comando o Capitão-Tenente 

Felix Lourenço de Siqueira que, pouco depois, transmitiu-o ao Tenente Montaury. Saiu a 

cruzar a 30 de outubro do mesmo ano, regressando a 19 de novembro. Zarpou a 11 de abril de 

1861 e retornou a 13 de maio.  

A 29 de agosto de 1861 assumiu seu comando o Primeiro-Tenente Ignácio Joaquim da 

Fonseca. Seguiu para o Norte. Em setembro de 1861, estivera nos Abrolhos, empregada no 

serviço de levantamento hidrográfico. A 1
o
 de outubro de 1861, suspendeu da Bahia para o 

Norte, com a Corveta francesa D’Entrecasteaux, a fim de realizar serviços de levantamento 

hidrográfico. A 22 de janeiro de 1862, assumiu seu comando o Capitão-Tenente Thomaz 

Pedro de Bittencourt Cotrim. Partiu a 8 de fevereiro do mesmo ano para Santa Catarina, 

ficando à disposição do presidente da província. Esteve no Rio de Janeiro, voltando para o 

Desterro a 2 de maio de 1864, tendo estado no ano anterior em Paranaguá. Seguiu para o Rio 

da Prata. A 4 de novembro, suspendia de Buenos Aires para o bloqueio do Uruguai, chegando 

a Paissandu. A 20 de novembro, aportou ao Salto, levando a reboque a lancha da Niterói. A 

22, suspendeu em postos de combate; a 23, desceu para Concórdia; a 24, regressou ao Salto; a 

25, recebeu a visita do General Venâncio Flores. Fez entrega ao Vapor Gualeguai de um 

obuseiro de calibre 12.  

Assumiu seu comando o Capitão-Tenente José Lamego Costa em maio de 1865. A 10 

de fevereiro de 1866, subia o Paraná a reboque do Barroso, chegando, a 23, a Corrientes. Em 

agosto de 1866, assumiu seu comando o Primeiro-Tenente João Alves Duarte. A 13 de julho 

de 1867, auxiliou o transporte do nosso III Exército de Itati para o Passo da Pátria. Em 

outubro, estava estacionada na Foz da Lagoa Pires. A 3 de março de 1868, forçou, juntamente 

com a Beberibe, o Passo de Curupaiti. Em 1869, passou Mostra de Desarmamento. Em 

fevereiro de 1870, encontrava-se no Rio de Janeiro. Por Aviso de 25 de julho de 1870, foi-lhe 

mandada dar baixa e apresentar ao Arsenal do Cerrito a mastreação e mais objetos. 


