
 

BAEPENDI 

Navio-Transporte 

Incorporação: julho de 1924. 

Baixa: 1924.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Navio a vapor, pertencente à Companhia Lloyde Brasileiro, construído na Alemanha 

em 1912, que tinha o nome de Tijuca. Foi incorporado à Esquadra durante o movimento 

subversivo irrompido em Sergipe em julho de 1924, sendo batizado de Baependi. 

Seu nome é tupi-guarani, corrupção de bae-pindi, que significa a clareira, “alusão a um 

campo ou clareira na mata marginal do Rio Grande facilitando a passagem do caminho aberto 

pelos paulistas descobridores das Minas Gerais”. 

Tinha as seguintes características: Deslocamento 4.801 toneladas brutas; comprimento, 

114 m; boca 14,1, pontal, 8,32; calado, 4,5; dispunha de um hélice.  

 



 

Ao ser incorporado a Marinha do Brasil em decorrência do movimento revolucionário 

de 1924 suspendeu no dia 21 de julho, sendo escoltado pelo Contratorpedeiro Alagoas, 

fundeando no Morro de São Paulo (Bahia). Tornou a suspender no dia 22 de julho, em 

demanda da Barra de Estância (Sergipe). Ao ser debelado o movimento o navio foi devolvido 

à Companhia Lloyd Brasileiro.   

Durante a Segunda Grande Guerra Mundial, o navio já operava a serviço do Lloyde 

Brasileiro e viajava de Salvador (BA) para Recife (PE), todo aceso e sem armamento, 

transportando o Sétimo Grupo de Artilharia de Dorso, sob o comando do Major Landerico de 

Albuquerque Lima. Foi torpedeado no dia 15 de agosto de 1942, o pânico estabelecido a 

bordo entre os soldados e viajantes de terceira classe perturbou o trabalho de salvamento da 

parte dos tripulantes do navio. Além do comandante e do imediato, morreram dez oficiais, o 

médico, um piloto, cinco maquinistas, um radiotelegrafista e dois comissários. 

 Nesse ataque, o navio foi atingido por dois torpedos e afundou em quatro minutos 

Tinha a tripulação de 73 homens e conduzia 233 passageiros. Salvaram-se 18 tripulantes e 18 

passageiros. 

 Somente uma baleeira chegou no dia 16 de agosto de 1942 em um local conhecido por 

Moita Verde, ao sul de Rio Real (BA). Outros oito, quase mortos, agarrados a destroços de 

madeira, chegaram a terra no dia 17 de agosto. 

 


