
MARIZ E BARROS

Encouraçado

Incorporação: 19 de julho de 1866.

Baixa: 23 de julho de 1897.

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

Encouraçado construído na  Inglaterra,  lançado ao  mar  com o nome de  Triton. Foi

adquirido pelo Governo brasileiro em 1866, partindo de Londres na Inglaterra em 8 de junho

de 1866, fazendo escalas em Plimouth (Inglaterra), Funchal (Ilha da Madeira) e São Vicente

(Cabo Verde), chegando à Bahia em 8 de julho de 1866. Pelo Aviso Ministerial de 19 de

julho de 1866 foi incorporado à Esquadra com o nome de Mariz e Barros e teve sua Mostra

de Armamento em 23 de julho de 1866.



      Primeiro  navio  da  Marinha  do  Brasil  a  ostentar  o  nome  de  Mariz  e  Barros em

homenagem ao Primeiro-Tenente Antônio Carlos de Mariz e Barros, morto no combate de

Itapirú na Guerra  do Paraguai  em 27 de março de 1866,  quando estava  no comando do

Encouraçado Tamandaré.

        Seu  primeiro  Comandante  foi  o  Capitão-Tenente  Silvino  José  de  Carvalho  Rocha.

Possuía  as  seguintes  características  principais:  1.197t  de  deslocamento;  57,95m  de

comprimento total; 10,98m de boca máxima; e 2,28m de calado. Sua propulsão era garantida

por duas máquinas alternativas a vapor com 200HP de potência, que movimentavam dois

eixos e dois hélices,  que permitia desenvolver  uma velocidade de 9 nós.  Seu armamento

principal era constituído por duas peças de calibre 68 e 11 peças de calibre 70. 

Pelo  Aviso  Ministerial  de  15  de  janeiro  de  1884  do  Ministro  da  Marinha  foi

transformado em bateria flutuante para a defesa do Arsenal  de Marinha de Ladário.  Pelo

Aviso Ministerial de 23 de julho de 1897 do Ministro da Marinha foi decretada a baixa do

serviço ativo da Marinha do Brasil do Encouraçado e Bateria Flutuante Mariz e Barros. 

   Suas principais comissões foram:

02/02/1867 – Juntamente aos Encouraçados  Colombo, Bahia, Tamandaré, Silvado, Herval,

Barroso e Cabral, as Corvetas Parnaíba e Beberibe, a Bombardeira Forte de Coimbra e duas

chatas realizou o reconhecimento e bombardeio de Curupaiti.

15/08/1867 – Participou da Divisão de dez Encouraçados que levavam desfraldada nos topes

as bandeiras aliadas do Império Brasileiro, sob o comando do Visconde de Inhaúma.

19/02/1868 – Fazendo parte juntamente a uma divisão de monitores e encouraçados subiu o

rio Paraguai para forçar a passagem de Humaitá, sob o comando do Capitão-Tenente Augusto

Neto de Mendonça permanecendo em Porto Elisiário para defender os depósitos e hospitais

de sangue.

02/03/1868 – Estava à boca do Rio do Ouro quando se deu a abordagem dos Encouraçados

Lima Barros e Cabral pelos paraguaios que desceram o rio em canoas. O convés desses dois

navios havia sido dominado pelos assaltantes. As guarnições, entretanto, abrigadas no interior

dos  navios  continuava  a  resistir,  atirando  sobre  os  inimigos  por  entre  os  interstícios  e



aberturas das seteiras e escotilhas.  Juntamente aos Encouraçados  Herval, Silvado  e  Brasil

abordaram os próprios navios brasileiros, matando e expulsando os últimos paraguaios que os

haviam invadido. Cinco minutos depois da abordagem feita pelos navios brasileiros, já não

havia mais nenhum paraguaio vivo nas toldas do Cabral e Lima Barros.

21/07/1868 – Juntamente aos Encouraçados Lima Barros, Brasil, Herval e Colombo recebeu

a ordem para o novo forçamento da passagem de Humaitá, sendo apoiados pelo Monitor

Encouraçado Piauí, os quais bombardearam com precisão e proveito as baterias paraguaias de

Londres e Gadena, que faziam parte das fortificações de Humaitá.

02/09/1868  –  Participou  com  os  Encouraçados  Lima  Barros,  Silvado  e  Cabral  do

reconhecimento feito às fortificações de Angostura.

19/12/1868  –  Foi  avariado  no  novo  bombardeio  de  Angostura  em  que  participou  com

numerosos navios da Armada Brasileira. Este bombardeio facilitou o forçamento do Passo

levado a efeito no dia 26 do mesmo mês pelos Encouraçados  Brasil  e Cabral e o Monitor

Encouraçado Piauí.

30/12/1868  –  Indo  novamente  reconhecer  as  baterias  de  Angostura  foi  atingido  por  23

projetis, um dos quais se chocou com a portinhola da torre em que se achava o Comandante

do navio o Capitão de Fragata Augusto Neto de Mendonça, que foi morto instantaneamente.

Esse foi um dos últimos alentos da fortaleza paraguaia que se rendeu com sua guarnição de

1.200 homens vivos, além de muitos feridos e doentes.

     


