
BARROSO

Encouraçado

Incorporação: 7 de novembro de 1865.

Baixa: 4 de outubro de 1881.     

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

Encouraçado  construído  no  Arsenal  de  Marinha  do  Rio  de  Janeiro,  projetado  pelo

Engenheiro  Naval  Napoleão Batista  Level  e  máquinas  projetadas  pelo  Engenheiro  Naval

Carlos Braconnot. Sua quilha foi batida em 21 de fevereiro de 1865, lançado ao mar em 4 de

novembro de 1865 e Mostra de Armamento em 7 de novembro de 1865.

Primeiro  navio  da  Marinha  do  Brasil  a  ostentar  o  nome  Barroso,  homenageia  o

Almirante Francisco Manoel Barroso da Silva, Barão do Amazonas, herói da Batalha Naval do

Riachuelo durante a Guerra do Paraguai, nascido em 1804 e falecido em 1882.

O  navio  foi  construído  em  ferro  e  madeira  e  possuía  as  seguintes  características:

couraçamento  de  ferro  batido  de  100  mm na  linha  de  flutuação,  no  través  da  praça  das



máquinas e na casamata central, reduzindo-se a 50 mm no restante da citada linha; 56,69 m de

comprimento total; 10,97 m de boca; 2,59 m de calado; 1.354 t de deslocamento; máquina a

vapor, tríplice expansão; 130 HP de potência total, acionando um hélice; uma chaminé; 9 nós

de velocidade máxima.

Originalmente, era artilhado com dois canhões de calibre 70, raiados e com dois canhões

de calibre 68, alma lisa. Era guarnecido por sete oficiais e 119 praças.

Durante o período em que serviu à Marinha do Brasil, o Encouraçado Barroso prestou

inestimáveis serviços, particularmente durante a Guerra do Paraguai, dos quais se destacam:

13/01/1866 ‒ Seguiu para o Paraguai; aportou em Santa Catarina a 16, e prosseguiu viagem a

18 de janeiro;

10/02/1866 ‒ Subiu o Rio Paraná rebocando a Canhoneira Maracanã;

22/03/1866 ‒ Foi incorporado à Segunda Divisão da Esquadra em Operações de Guerra, tomou

posição  como testa  de  linha  junto  às  Três  Barras  para  auxiliar  a  passagem  de  tropas  do

Exército;

26/03/1866 ‒ Bombardeou o Forte de Itapiru, onde foi atingido por 20 balas que lhe causaram

depressões na couraça e puseram seis homens fora de combate, além de ferir gravemente o

Primeiro-Tenente Luiz Barbalho Muniz Fiuza;

16/04/1866 ‒ Suspendeu às 7 horas com a finalidade de proteger o desembarque de tropas do

Exército; sofreu um encalhe;

19/05/1866 ‒ Em Divisão, suspendeu para explorar o Rio Paraguai até a Volta das Palmas,

desfraldando a Insígnia do Chefe José Maria Rodrigues;

04/09/1866  ‒  Realizou  reconhecimento,  com os  demais  navios,  das  baterias  de  Curupaiti,

bombardeando-as  por  algumas  horas  com  os  demais  navios  sob  o  comando  do  Capitão-

Tenente João Mendes Salgado, recebendo 15 impactos que avariaram apenas o cabrestante;

22/09/1866 ‒ Bombardeou o Passo fortificado de Curupaiti, rompendo estacadas semeadas de

torpedos;

08/01/1867 ‒ Bombardeou Curupaiti;

02/02/1867 ‒ Bombardeou Curupaiti;



05/1867  ‒  Assumiu  interinamente  o  comando  do  Couraçado  Barroso o  Capitão-Tenente

Custódio José de Mello;

23/05/1867 ‒ Assumiu o comando do Encouraçado Barroso o Capitão-Tenente Arthur Silveira

da Motta;

15/08/1867 ‒ Transpôs Curupaiti, levando a reboque a Chata Cuevas, cujo cabo se partiu e foi

por águas abaixo, recebendo na ocasião, cinco impactos;

12/1867 ‒ Assumiu interinamente o comando do Encouraçado  Barroso o Primeiro-Tenente

Manoel Ernesto de Souza França;

19/02/1868 ‒ Fazendo parte da Terceira Divisão sob a  chefia do Capitão de Mar e Guerra

Delfim Carlos  de  Carvalho  e  comandado  pelo  Capitão-Tenente  Arthur  Silveira  da  Motta,

transpôs as baterias de Humaitá no Rio Paraguai. O Encouraçado Barroso foi o vanguarda da

Força, tendo a contrabordo o Monitor Rio Grande, recebendo apenas quatro impactos;

20/02/1868 – Forçou a artilharia do Timbó, quando recebeu o impacto de dez balas que feriram

levemente o prático Tenente Fernando Etchebarne e três praças;

21/02/1868 – Deu caça ao navio paraguaio  Pirabebe (Peixe Voador),  atingindo-o com um

projetil;

24/02/1868 – Bombardeou Assunção;

23/03/1858,  auxiliou  na  caça  e  destruição  dos  Vapores  paraguaios  Taquari e  Igurei,

bombardeando as Fortificações do Timbó, na mesma ocasião;

02/05/1868 – Protegeu e transportou a força expedicionária do Exército;

06/06/1868 – Bombardeou as posições fortificadas do Tibiquari;

09/07/1868 ‒ Fundeado no Taji, sofreu uma tremenda abordagem, pelas 11 horas da noite. O

combate  se  generalizara  desde  o  comandante  até  o  último  marinheiro  e,  enquanto  estes

disparam  as  carabinas,  aquele,  tendo  esgotado  as  munições  de  seu  revólver,  disparou  as

pistolas  que  foram fornecidas,  depois  de  carregadas  pelas  praças  às  suas  ordens.  Alguns

minutos  mais  se  passam.  Os  paraguaios,  soltando  um  estrepitoso  “Viva  a  República  do

Paraguai”, saltam em massa sobre o convés de vante do Barroso, que não tinha mais altura que

a borda das duas chalanas. Foi o momento decisivo:  a artilharia disparou então a metralha e



sobre aquele convés apenas permaneceram moribundos e cadáveres. Falhando a tentativa de

abordagem pela proa, poucos restam. Esses poucos, são bastantes ainda para novo ataque, e o

convés de ré foi, por seu turno, ocupado. E em prol da causa do Brasil os poucos restantes, fora

da casamata tomam o inimigo, obrigando-os a abandonar o navio; 

01/10/1868 ‒ Forçou as baterias de Angostura;

07/04/1869 ‒ Embarcou a artilharia, o contingente de engenheiros e o corpo de transporte da

expedição destinada à Vila do Rosário;

17/05/1869 ‒ Fazendo parte da Força Naval que de teria transportar uma coluna do Exército

para Vila do Rosário, percorreu os Rios Jejuí e Araguaí impedindo a passagem de recursos

para a Forças paraguaias.

Em 4 de outubro de 1881, foi determinada a sua baixa do serviço ativo. Pelo Aviso no

2.050, de 8 de fevereiro de 1882, foi ordenado seu desarmamento e entrega ao Arsenal de

Ladário para ser desmanchado.

Em 1938, foi publicado na Revista Marítima Brasileira:

Esquecido  por  longos  anos,  jaz  submerso  nas  águas  do Rio  Paraguai  o  arcabouço

carcomido do velho couraçado  Barroso,  navio que só viveu vida de combates,  que devia

ainda  flutuar,  como  expressão  da  nossa  bravura  e  glória,  e,  no  entanto,  se  encontra

abandonado no fundo do rio, envolto em goivos e aguapés, bem em face às altas muralhas

que defendem o Arsenal de Ladário.

 Com o intuito de relembrar o grande episódio naval que fora a Passagem de Humaitá,

tomando  como símbolo  o  Barroso,  ao  qual  como navio  de  vanguarda,  coube  a  glória  de

assinalar a vitória, resolveu o Comando Naval de Mato Grosso, por meio de uma solenidade

pública, prestar justa homenagem aos que tomaram parte no grande feito das armas brasileiras.

Com este propósito patriótico, ordenou-se a fundição de uma grande placa de bronze

(fabricada com antigo material de guerra), que fora colocada por sobre a carcaça do velho

couraçado, tendo a seguinte inscrição:

HOMENAGEM DA MARINHA



AO

ENCOURAÇADO BARROSO

O

LENDÁRIO DE HUMAITÁ

Comandante

Capitão-Tenente Arthur Silveira da Motta,

Posteriormente Barão de JACEGUAY

1868 ‒ 1937

O dia amanhecera festivo, os navios embandeirados em arco, bem como o grande mastro

do posto de sinais do Arsenal. Desde cedo era desusado o movimento de veículos para o local.

Os operários, trazendo perfeitos modelos em miniatura dos navios que tomaram parte naquela

luta,  colocaram-nos,  cobertos  de  flores,  sobre  o  Barroso,  na  vizinhança  da  placa,  a  qual

naquele momento ainda se conservava velada a Bandeira Nacional.

Cerca de 10 horas, em presença de numerosa assistência, compareceram os convidados

oficiais, notando-se entre estes o Prefeito de Corumbá, Juiz Federal, Bispo de Corumbá, Corpo

Consular,  Comandante  e  Oficiais  do  17o Batalhão  de  Caçadores,  Oficiais  da  5a Divisão

Boliviana, Inspetor da Alfândega, Chefe de Polícia, jornalistas e mais pessoas gradas. Logo

após,  em automóvel  do Comando Naval,  chegou o  assistente,  conduzindo o “Veterano da

Pátria”,  Contramestre  Benedito  Ribeiro  da  Maia,  o  único  sobrevivente  da  guerra  que  se

encontra em Mato Grosso e que tomou parte na luta, como guardião de um dos monitores.

Precisamente à 11 horas, descendo a rampa da fortaleza, deu entrada no campo a coluna

mista,  composta  de  Companhia  de  Marinheiros,  Companhia  do  Regimento  dos  Fuzileiros

Navais e 17o Batalhão de Caçadores, que tomou posição na margem do rio, estendendo em

linha em frente ao casco soçobrado.

O Capitão-Tenente Arnoldo Toscano, Assistente do Comando, assomou neste momento

à tribuna, adrede preparada, e proferiu uma longa resenha histórica, ressaltando os episódios

sangrentos de Humaitá; em seguida o veterano Maia, galgando a lancha que servia de ponte,

amparado por  oficiais, visto como a emoção do momento e os seus 94 anos não permitiam



tamanho esforço, no meio de efusivos aplausos, descobriu a placa. Nessa ocasião, as forças em

terra prestaram as devidas honras e os navios, com as guarnições em postos de continência,

salvaram com 21 tiros e desfraldaram os Sinais de Barroso em Riachuelo.

Terminada a cerimônia, o Comandante Naval, Capitão de Mar e Guerra José Félix da

Cunha  Menezes,  vindo  à frente  das  forças,  pediu  a  todos  os  presentes  cinco  minutos  de

concentração em memória dos que tombaram nessa cruenta ação, dando a vida pelo Brasil. Um

clarim soou, e um longo e triste toque de silêncio feriu o espaço.

Passado esse momento de religioso respeito, toda a força evoluiu, dando a direita ao rio

e desfilando em passo grave, ao som do velho dobrado Saudades da minha terra, passou em

continência ao lendário Barroso, espargindo os soldados e marinheiros sobre ele os ramalhetes

de flores que traziam nas bocas das armas.

Na retaguarda da coluna militar, deslocou-se grande massa popular, sem distinção de

classe e, entoando o cântico patriótico da Retomada de Corumbá, igualmente cobriu de flores a

carcaça da gloriosa belonave.

À  tarde  foi  oferecida,  na  sede  do  Comando  Naval,  uma  grande  recepção,  havendo

danças que se prolongaram até alta noite.

A  placa  couraçada  da  proa  do  Encouraçado  Barroso,  com as  mossas  das  balas  de

Humaitá,  foi  remetida  pelo  Comando Naval  ao  Ministro  da  Marinha,  que  encaminhou  ao

Museu Histórico.

 


