
PARNAÍBA

Corveta

Incorporação: 13 de setembro 1858.

Naufrágio: 7 de maio de 1868.     

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

Navio  de  casco  em  ferro  e  madeira  e  propulsão  mista,  vela  e  vapor  (hélice),

encomendado  junto  aos  ingleses  e  construído nos  estaleiros  Mr.  Normand,  na  localidade

francesa  do  Havre,  sob  a  fiscalização  do  Almirante  Tamandaré.  Tinha  as  seguintes

características: 602 toneladas de deslocamento; 164 pés de comprimento; 24 pés de boca; 12

pés de pontal; 9 pés de calado à ré e outros 7 de calado à vante. Dispunha de uma máquina

que lhe proporcionava a força de 120 CV, imprimindo uma velocidade de 9 nós. Era artilhada

com duas peças de calibre 68 de 2ª classe, dispostas em rodízio, um canhão Whithworth de

calibre 70 e quatro outras peças de calibre 32 de 5ª classe,  posicionadas em bateria.  Sua



guarnição, fixada por Aviso de 30 de junho de 1859, em tempos de paz, era definida em 90

homens, aumentando para 111 em tempos de guerra.

Batizada com o nome do rio que banha as terras dos atuais Estados do Maranhão e

Piauí, foi lançada ao mar no dia 13 de setembro de 1858 e suspendeu do Porto de Havre para

teste  de  máquinas,  junto  à  Belmonte  –  embarcação  de  mesma  classe  construída  junto  à

Parnaiba – no dia 2 de dezembro do mesmo ano. Teve como seu primeiro comandante o

Primeiro-Tenente Aurélio Garcindo Fernandes de Sá e, sob seu comando, chegou ao Rio de

Janeiro no dia 14 de junho de 1859.

Partiu para o Rio da Prata a 18 de outubro desse ano, somente regressando ao Rio de

Janeiro no dia 19 de março de 1861. A 15 de novembro desse ano, chegou à Santa Catarina

conduzindo o Presidente da Província, Padre Pires da Motta, regressando ao Rio de Janeiro

no dia 23 do mesmo mês. No ano de 1863, em razão da questão peruana contra a Espanha,

seguiu para o Norte do país na divisão comandada pelo Almirante Parker.

No quadro das ações no Uruguai, seguiu para o Rio da Prata em 20 de janeiro de 1864,

regressando ao Rio de Janeiro no dia 20 de julho e retornando a Montevidéu a 30 do mesmo

mês, transportando 14 oficiais e 80 praças como reforço às Forças Navais no Rio da Prata.

Foi então incorporada à Primeira Divisão Naval e, em novembro de 1864, já se encontrava no

Rio Uruguai, em vigilância à embocadura do Rio Negro.

Por  ordem  do  próprio  Almirante  Tamandaré,  tomou  parte  no  bombardeio  às

fortificações da cidade uruguaia  de Paissandu e ainda contribuiu com um contingente de

desembarque, composto por 100 praças do Batalhão Naval e duas peças raiadas de calibre 6,

para a investida contra a referida cidade.

Tendo o Governo do Paraguai rompido em hostilidades contra o Brasil, o Almirante

Tamandaré, a 10 de abril de 1865, a bordo da Parnaíba, oficiou ao ministro brasileiro em

Montevidéu, comunicando-lhe que seguia com a Esquadra a fim de bloquear os portos no

litoral daquele país.  A 28 desse mês,  já no contexto da Campanha da Guerra da Tríplice

Aliança, a Parnaíba partiu de Buenos Aires rumo ao Rio Paraná, junto à Fragata Amazonas e

à Corveta Ivaí, escoltando vários transportes que conduziam uma brigada de infantaria, sob o



comando do Coronel Bruce, para ser distribuída pelos navios da Esquadra que operavam nas

águas do referido rio. Essa Força Naval era comandada pelo Chefe de Divisão Francisco

Manoel Barroso da Silva.

No dia 26 de maio de 1865, junto aos vasos da Divisão comandada pelo Chefe José

Segundino de Gomensoro, seguiu para as proximidades da província argentina de Corrientes,

onde auxiliou nas ações que culminaram com a tomada daquela localidade, que se encontrava

sob o controle de Forças paraguaias. Na sequência, já sob o comando do Capitão-Tenente

Aurélio Garcindo Fernandes de Sá, subiu em direção à localidade de Três Bocas a fim de dar

início ao bloqueio contra o inimigo.

Integravam sua oficialidade os seguintes militares: Primeiros-Tenentes Felippe Firmino

Rodrigues Chaves (Imediato), Antônio Pompeu de Albuquerque Cavalcanti, Miguel Joaquim

Pederneira e Miguel Antônio Pestana; Guardas-Marinha Affonso Henrique da Fonseca e João

Guilherme  Greenhalgh,  o  Comissário  de  Segunda-Classe  Pedro  Simões  da  Fonseca  e  o

Escrivão de Segunda-Classe José Correia da Silva. Também estavam a bordo os seguintes

oficiais  do  Exército:  Tenente-Coronel  José  da  Silva  Guimarães;  Capitão  Pedro  Afonso

Ferreira; Tenentes Timoleão P. de Albuquerque Maranhão e Leopoldo Borges Galvão Uchoa;

Alferes Feliciano Inácio de Andrade Maia, Francisco de Paula Barros, Pedro Velho de Sá

Barreto; Cadetes Francisco Antonio de Sá Barreto, Luís José de Souza, Luís Francisco de

Paula Albuquerque, Antônio Francisco de Mello, Liberato Ferreira da Costa, Luís Leopoldino

Arsenio Barbosa e Caetano Alves Pacheco; além de 132 praças do 9o Batalhão de Infantaria.

No dia  11 de  junho,  tomou parte  na Batalha  Naval  do Riachuelo,  ocasião  em que

figurou na cauda da formação de combate das Forças brasileiras, estando a frente apenas da

Jequitinhonha na linha, e sofreu forte ataque inimigo, especialmente dos Vapores Taquari,

Salto e Paraguari. Conseguindo rechaçar o ataque deste último vaso, mas não os dos outros

dois,  que  realizaram  a  abordagem  por  ambos  os  bordos,  iniciando  um  intenso  combate

homem a homem a bordo da Parnaíba. Combate esse que se tornou ainda mais desfavorável

aos brasileiros quando o Vapor  Marquês de Olinda – mercante brasileiro que havia  sido

apresado pelas Forças paraguaias e foi por elas armado a fim de atuar contra os aliados –



abordou pela popa a Parnaíba. Diante de um quadro claramente desfavorável aos seus homens

e também aos oficiais e praças do Exército embarcados,  que resistiam tenazmente àquele

ataque, o comandante da Parnaíba, Capitão-Tenente Aurélio Garcindo Fernandes de Sá, deu

ordem para que fosse ateado fogo ao paiol de pólvora a fim de incendiar seu navio, para que o

mesmo  não  fosse  apresado  pelos  inimigos.  Sua  ordem  foi  transmitida  pelo  imediato,

Primeiro-Tenente Felipe Firmino Rodrigues Chaves, e prontamente colocada em prática por

homens  da  guarnição.  Não  tendo  sido  executada  em  razão  da  fuga  empreendida  pelos

atacantes  paraguaios,  ao  perceberem  que  a  Fragata  Amazonas,  a  Corveta  Belmonte  e  a

Canhoneira Mearim vinham em socorro da Parnaíba. Livre daqueles que a abordaram, mesmo

com o leme desmontado, ainda conseguiu safar-se com as máquinas e, governando com o

velame, o Capitão-Tenente Aurélio Garcindo pôde abordar o vapor Salto, onde fez vários

prisioneiros, inclusive seu comandante.

Entre soldados e marinheiros brasileiros, perderam a vida naquela batalha 33 homens

da Parnaíba, com destaque para alguns cuja bravura em luta foram oficialmente registrada

pelo comandante após o combate, como: o Capitão do Exército Pedro Afonso Ferreira, o

Guarda-Marinha João Guilherme Greenhalgh e  o Imperial  Marinheiro de Primeira-Classe

Marcílio  Dias.  Restando  ainda  outros  25  feridos  da  Armada  e  mais  18  do  contingente

embarcado do Exército.

Logo no dia 18 de junho, após receber os reparos possíveis, seguiu para o Passo de

Mercedes a fim de apoiar o ataque aliado àquela praça fortificada pelos paraguaios. Em 12 de

agosto,  já  sob  o  comando  do  Primeiro-Tenente  Joaquim  Francisco  de  Abreu,  seguiu  de

Chimboral  descendo o Rio Paraná junto aos demais navios da Esquadra comandada pelo

Almirante Barroso, a fim de auxiliar nas ações contra o Passo de Cuevas. Em abril de 1866,

sob  o  comando  do  Capitão-Tenente  Pedro  Thomé  de  Castro  Araújo,  tomou  parte  no

bombardeio do Passo da Pátria e, em 1o de setembro, nas ações contra o Forte de Curuzu. Por

meio da Ordem do Dia no 10, de 3 de janeiro de 1867, do comandante em chefe, passou a

integrar  a  3a Divisão  da  Esquadra,  novamente  sob  o  comando  de  Joaquim Francisco  de

Abreu. No dia 5 de novembro desse ano, durante ações contra a Fortaleza de Curupaiti, foi



severamente atingida por disparos efetuados por essa fortificação, restando então mortos e

feridos  em sua  tripulação,  além de  significativas  avarias  estruturais.  Em março  de  1868

assumiu  seu  comando o  Capitão-Tenente  Jacinto  Furtado de  Mendonça Paes  Leme,  com

ordens  de  conduzir  o  navio  ao  Rio  de  Janeiro  para  a  realização  dos  reparos  que  se

apresentassem necessários, sendo então desligada da Esquadra em Operações de Guerra.

Chegou ao Rio de Janeiro no dia 3 de abril de 1868 e, no dia 7 de maio do mesmo ano,

foi-lhe passada mostra de desarmamento, conforme Aviso do dia 2 desse mês. 


