
 

MARANHÃO 

Brigue  

Incorporação: janeiro de 1853. 

Baixa: 16 de abril de 1875. 

Navio de casco de madeira, de propulsão a vela e aparelhado em brigue, construído no 

Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro sob planos do Engenheiro Napoleão Level. Sua quilha 

foi batida em 1° de agosto de 1850, sendo lançado ao mar em 17 de abril de 1852, após 20 

meses e 17 dias de trabalho. Foi construído pelos alunos das aulas de geometria e risco do 

Arsenal, entre os quais se distinguia o futuro Contramestre de Construção Naval João da Silva 

Marques, a quem coube o desempenho do risco, de autoria do construtor inglês Funchaw, do 

Arsenal de Marinha de Portsmouth; o Contramestre José Joaquim da Silva dirigiu os serviços 

de carpintaria, sob inspeção do Mestre João Batista Rodrigues. 

Terceiro navio da Marinha do Brasil a receber o nome Maranhão, em homenagem a 

província do mesmo nome, possuía as seguintes características: deslocamento de 428 t, 

comprimento da quilha de 105 pés (32 m), entre perpendiculares 185 pés (56,39 m), boca de 

31,10 pés (9,48 m), pontal de 15,6 pés (4,76 m), calado a vante de 12 pés (3,66 m) e calado a 

ré de 14 pés (4,27 m). Custou à época 150 contos de réis. 

Foi artilhado com 12 canhões tipo Paixhans, de calibre 30. Sua tripulação compunha-se 

de 102 homens na paz, e 122, quando em pé de guerra. 

A Mostra de Armamento ocorreu em janeiro de 1853, assumindo seu comando o 

Primeiro-Tenente Marcos João Evangelista. 

Realizou várias comissões ao Norte e Sul do País, encontrando-se em 1864 anexado ao 

3° Distrito Naval. 

Em 23 de julho de 1866, teve Mostra de Desarmamento (Aviso de 19 de junho de 

1866. No mesmo ano, foi novamente mandado armar pelo Aviso de 5 de setembro). Por 

Aviso de 11 de outubro de 1866 foi mandado para reparos, passando a servir como Escola de 

Aprendizes-Marinheiros de Belém. 



 

Recebeu baixa do serviço ativo da MB em 10 de abril de 1875, com Mostra de 

Desarmamento em 16 de abril de 1875, para ser vendido em hasta pública. 

Foram seus comandantes, entre outros: Capitão-Tenente Francisco Vieira da Rocha, 

Capitão-Tenente Joaquim Rodrigues da Costa, Capitão-Tenente Antônio Joaquim Ferreira 

Ramos, Capitão-Tenente Silvino José de Carvalho Rocha, Primeiro-Tenente Antônio Luiz 

Teixeira, Capitão-Tenente José Lopes de Sá, Capitão de Mar e Guerra Pedro da Cunha 

(interino) e Capitão-Tenente Joaquim José Pedro. 

 


