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PARNAÍBA

Corveta/Cruzador

Incorporação: 24 de janeiro de 1878.

Baixa: 3 de outubro de 1900.

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

Corveta mista, construída no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, sob os planos do

Engenheiro Naval T. de Carvalho, sendo Ministro da Marinha, o Senador por Minas Gerais

Joaquim Delfino  Ribeiro  da  Luz.  Teve sua  quilha  batida  a  16  de  junho de  1874,  sendo

lançada ao mar aos 28 de agosto de 1877. Foi-lhe passada Mostra de Armamento a 24 de

janeiro de 1878. Três dias depois foi nomeado seu comandante o Capitão-Tenente Miguel

Ribeiro Lisboa, tendo como imediato o Primeiro-Tenente Carlos José de Araújo Pinheiro. A

lotação fixada em tempo de guerra era de 126 homens. Foi classificada como canhoneira a

vapor e recebeu o distintivo no 32 do Código de Sinais.
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Terceiro navio a ostentar este nome na Marinha do Brasil. O primeiro vaso de guerra

com este nome foi uma lancha fluvial, armada em guerra e incorporada à força naval, sob o

comando do Capitão de Fragata Joaquim Marques Lisboa,  futuro Almirante Marquês de

Tamandaré operou no Maranhão contra os Balaios. O segundo navio foi uma canhoneira

lançada ao mar em 18 de setembro de 1858, que participou da Batalha Naval do Riachuelo e

teve sua baixa em 7 de maio de 1868.

Tinha as seguintes características:  deslocamento de 742,7 t;  comprimento de 52 m;

boca de 8 m; pontal de 3,4 m; calado a ré de 3,5 m e a vante de 3 m. Seu casco era do

chamado sistema compound (madeira  e  ferro).  Era  aparelhada  em galera  e  sua  força  de

máquina era de 150 cv. A capacidade das carvoeiras de 120 t. Tinha propulsão a hélice e

dispunha de uma chaminé telescópica.A velocidade a vapor era de nove milhas. Montava seis

canhões raiados de calibre 32 e duas metralhadoras de 37 mm.. Comportava cinco tanques de

aguada com a capacidade de 10.540 litros; e os paióis enceleiravam rações para 200 praças

durante 60 dias.

 Em 1880 fazia parte do Segundo Distrito Naval,  para onde seguira (Bahia) a 2 de

setembro do ano anterior. A 5 de março, sob o comando do Capitão de Fragata Luís F. de

Saldanha da Gama, seguiu para Buenos Aires, a fim de representar o Brasil na Exposição

Continental. Achava-se ainda na capital platina, quando foi chamada ao Rio de Janeiro para

aparelhar-se e transportar a comissão que devia observar a passagem de Vênus pelo disco

solar em Punta Arenas, Chile. Regressou de Buenos Aires a vela, demonstrando mais uma

vez o acerto do apelido que a nossa maruja lhe havia imposto – Gazela dos Mares – graças ao

seu bom desempenho, pois, apesar de ter encontrado mau tempo na travessia, desenvolveu

dez milhas, a pano. A 24 de outubro do referido ano, estava ela de vergas ao alto, pronta a

desempenhar a comissão. Nela tomaram passagem o Dr. Luís Cruls, diretor do Observatório

Astronômico do Rio de Janeiro, Moreira de Assis, chefe das oficinas, os Segundos-Tenentes

da  Armada  Ernesto  e  Carlos  Midosi  e  o  Naturalista  Rumblesperguer.  Faziam  parte  da

oficialidade do navio: o Capitão de Fragata Luís Phelipe de Saldanha da Gama, Comandante;

Primeiro-Tenente Arthur da Serra Pinto, Imediato; Segundos-Tenentes João de Souza Franco,
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Estevam Adelino Martins e João da Silva Retumba, oficiais de catavento; Dr. Joaquim Dias

de  Laranjeira,  médico;  Telasco  José  Fernandes  oficial  de  Fazenda,  e  Manuel  Severino,

Primeiro-Maquinista. 

A  26  de  outubro  de  1880,  pelas  4h  da  tarde,  após  visita  do  Imperador,  largou  a

Parnaíba a boia de amarração e aproava à barra, “depois de acompanhar a Galeota Imperial

até a orla do banco da cidade, e de saudar pela última vez o augusto Chefe de Estado pela voz

dos marinheiros dispostos sobre as vergas”. Marcado o ponto de partida, soltou-se o rumo a

reconhecer-se o Cabo de Santa Marta, na pinturesca costa catarinense. Com quatro dias de

viagem alcançava a gentil corveta o Porto de Montevidéu, onde se abasteceu de combustível

e de sobressalentes indispensáveis. A 4 de novembro velejou para o austro, em demanda do

porto do seu destino, Punta Arenas. Para não alongar o artigo deixo de detalhar a viagem.

Entretanto, o leitor curioso poderá encontrar informações preciosas nas excelentes Notas de

viagem, hoje em quarta edição, escritas pelo comandante da  Parnaíba, o futuro Almirante

Saldanha da Gama. 

De volta, por Aviso de 18 de janeiro de 1883, foi nomeado seu comandante o Capitã de

Fragata Joaquim Nolasco Pereira da Cunha, substituído em março do dito ano, pelo Capitã de

Fragata  Guilherme  de  Lorena,  que  foi  fuzilado  em  abril  de  1894  na  Fortaleza  de

Anhatomirim, em Santa Catarina. Em junho de 1887 voltava ela da Bahia. A 28 de novembro

de 1884 foi-lhe dado o distintivo no 15. 

A  16  de  novembro  de  1889,  sob  o  comando  do  Capitão  de  Fragata  José  Carlos

Palmeira, coube à Corveta Parnaíba, já classificada em cruzador, a incumbência de levar até

a Enseada do Abraão, na Ilha Grande, a Família Imperial, banida do Brasil com a implantação

do regime Republicano Federativo. Ali, transbordou os membros da realeza decaída para o

Paquete Mercante Alagoas, que devia levá-los à Europa. O então Cruzador Parnaíba escoltou

o dito vapor até a altura da Ilha Rasa, onde foi substituído pelo Encouraçado Riachuelo. 

Em setembro de 1893, ao rebentar a Revolta da Armada, estacionava em Pernambuco e

manteve-se fiel ao Governo do Marechal Floriano. Fez parte da Esquadra legal. Entre 1897 e

1898 estacionou na Bahia.  Por  Aviso no 25,  de 5 de  janeiro de  1899,  foi  incorporado à
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Terceira Divisão de Instrução. 

Em fins de março de 1899 foi nomeado seu comandante o Capitão de Fragata Luiz

Azevedo Cadaval. Veio para o Rio, onde se encontrava em junho desse ano. Em setembro,

assumiu seu comando o Capitão de Fragata Emílio de Miranda Campelo. 

Pela Ordem do Dia no 222, de 3 de outubro de 1900, foi mandado eliminar o Cruzador

Parnaíba do quadro dos navios da Armada, sendo-lhe passada mostra de desarmamento no

mesmo dia. Finalmente, pelo Aviso no 794, de 24 de julho de 1901, comunicava-se ao Estado-

Maior da Armada, que o casco do histórico navio havia sido vendido em leilão público.


