
BEBERIBE

Corveta

Incorporação: 4 de agosto de 1853.

Baixa: 1881.     

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

nos estaleiros Mrs. Green, na localidade londrina de Blackwall, Inglaterra, sob a supervisão

do  Capitão  de  Fragata  Joaquim  Raimundo  de  Lamare,  futuro  Almirante  e  Visconde  de

Lamare.  Que  fiscalizou  a  construção  desta  e  outras  três  embarcações  de  mesma  classe,

mandadas construir por meio dos Avisos nos 15 e 16, de fevereiro de 1853, a saber: Magé,

Viamão e Jequitinhonha. Lançada ao mar no dia 4 de agosto de 1853, a Beberibe tinha as

seguintes características: 637 t de deslocamento; 168 pés de comprimento; 25 pés de boca e

outros 11 pés de calado. Dispunha de uma máquina que lhe proporcionava a força de 130 CV,

imprimindo uma velocidade de 9 nós. Era artilhada com seis peças de calibre 32 de 5ª classe,

dispostas em bateria, e uma de calibre 68 de 3ª classe, em rodízio à proa. Sua lotação era

fixada em 9 oficiais e 178 praças.

Batizado com o nome de um importante rio que banha as terras do atual estado de

Pernambuco,  foi  submetido à  mostra  de  armamento  em 7 de  fevereiro  de  1854,  quando

assumiu como seu primeiro comandante o Capitão-Tenente José Segundino Gomensoro. E,

após 26 dias de travessia com escalas em Plymouth, Lisboa e São Vicente, atracou em Recife,

no dia 21 de abril do mesmo ano, alcançando o Rio de Janeiro a 6 de maio.

A 2 de dezembro de 1854 seguiu para comissão no Rio da Prata e, sob o comando do

Capitão-Tenente José Maria Rodrigues, esteve estacionado em Recife de novembro de 1855 a

maio  de 1859. Em 5 de agosto de 1861, largou do Rio de Janeiro, sob o comando do Capitão

de  Fragata  Francisco  Cordeiro  Torres  e  Alvim  –  futuro  Barão  de  Iguatemi,  que  seria

promovido ao posto de capitão de mar e guerra em dezembro desse mesmo ano – iniciando

viagem de cunho científico e exploratório no sentido de proceder sondagens, entre o Cabo



São Roque e as Ilhas do Cabo Verde, a fim de verificar a praticabilidade de ligar a Europa ao

Brasil por meio da instalação de cabo telegráfico submarino. Comissão que se estendeu até 1o

de março de 1862 e durante a qual foram realizadas sondagens em profundidades de até 3.200

braças e visitados portos em: Pernambuco, Nova York, Fernando de Noronha, Cabo Verde e

Penedos de São Pedro e São Paulo. Em Nova York, foram obtidos prumos especiais para o

serviço de sondagem submarina.

Ainda no ano de 1862, em razão da questão peruana contra a Espanha, seguiu para o

Norte  do  País  na  Divisão  comandada  pelo  Almirante  Guilherme  Parker.  Onde,  sob  o

comando do Capitão-Tenente Ludugero de Sales e Oliveira, auxiliou no salvamento da Barca

francesa Fleur du Pará, em fevereiro de 1864. De volta ao Rio de Janeiro, suspendeu para o

Rio  da  Prata  a  23  de  outubro  desse  ano,  sob  o  comando do Capitão-Tenente  Carlos  de

Carvalho, chegando à Montevidéu no dia 29 desse mês, onde reuniu-se às Forças Navais que,

sob as ordens do Almirante Tamandaré, operavam no cenário das ações no Uruguai.

Já no contexto da Campanha da Guerra da Tríplice Aliança, integrando a Esquadra

comandada pelo Almirante Francisco Manuel Barroso da Silva, partiu de Buenos Aires no dia

30 de abril de 1865, sob o comando do Capitão-Tenente Joaquim Bonifácio de Santana e

tendo como imediato o Primeiro-Tenente João Gonçalves Duarte, a fim de subir o Rio Paraná

rumo à localidade de Três Bocas,  com a missão de efetivar  o bloqueio dos portos sob o

controle das Forças paraguaias naquelas águas. Para essa missão além de contar com 169

praças da Marinha em sua tripulação, recebeu a bordo 138 soldados do Exército. Integravam

sua  oficialidade  os  seguintes  militares:  Armada:  os  Primeiros-Tenentes  João  Gonçalves

Duarte (Imediato) e Estanislao Pzewodowski; Segundo-Tenente Francisco F. da F. Pereira

Pinto; Guardas-Marinha João Gomensoro Wandenkolk e Francisco Eustachiano da C. Penha;

Segundo-Cirurgião  Dr.  José  Caetano  da  Costa;  Comissário  de  Terceira-Classe  Francisco

Ferreira  de Oliveira;  Escrivão de Segunda-Classe  Victor  Maria  dos Guimarães  Velloso e

Prático  Pedro  Broches.  Exército:  Major  João  Baptista  de  Souza  Braga;  Tenente  Manoel

Francisco  Imperial;  Alferes-Ajudante  José  Theotonio  de  Macedo;  Alferes-Secretário  José



Marcolino de Andrade; Alferes Clementino José F. Guimarães, Francisco Antônio Leilão da

Silva, Joaquim Catanheda Pimentel e Alexandre de Azeredo Coutinho.

No  dia  10  de  junho,  tomou  parte  nos  combates  contra  as  Forças  paraguaias  em

Corrientes e, no dia seguinte, na Batalha Naval do Riachuelo. Naquela ocasião, contando com

a tripulação e o contingente de militares de terra embarcados, anteriormente especificados,

teve importante participação naquele combate. Seguindo, logo no dia 18 daquele mês, junto

às Forças Navais brasileiras a fim de apoiar nas ações em Passo de Mercedes, ocasião em que

seu comandante, Capitão-Tenente Joaquim Bonifácio de Santana, foi morto em combate. No

dia 12 de agosto do mesmo ano, sob o comando do Primeiro-Tenente Fortunato Foster Vidal,

suspendeu com a Esquadra do Almirante Barroso com o objetivo de transpor as defesas de

Passo de Cuevas. Seguiu atuando naquele cenário de operações durante o fim de 1865 e todo

o ano de 1866. Já em 15 de agosto de 1867, como capitânia do Chefe de Divisão Elisiário dos

Santos,  tomou posição próximo às baterias  de Curupaiti  onde comandou os bombardeios

àquela praça, quando restou gravemente ferido o Prático Pedro Borches, que perdeu o braço

esquerdo.  A 3 de março de 1868,  novamente em Curupaiti,  sob  o comando do Capitão-

Tenente Coelho Netto e acompanhada de sua “irmã”, a Corveta Magé, a Beberibe forçou a

passagem por aquela praça forte a fim de reunir-se à 2a Divisão da Esquadra, fundeada entre

aquela e a fortaleza de Humaitá. Apoiou ainda um desembarque de tropas no dia 22 desse

mesmo mês. Em julho de 1868, desembarcou uma peça de calibre 12 para auxílio à defesa da

Lagoa Pires, onde, a 1o de agosto, ainda enfrentou chalanas paraguaias.

Consta que a Corveta Beberibe estaria desarmada em 1881.


