
BELMONTE

Corveta

Incorporação: 11 de setembro 1858.

Naufrágio: 16 de janeiro de 1878.     

(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 t de deslocamento; 168 pés de comprimento; 24,5 pés de boca e outros

9,5 pés  de calado.  Dispunha de uma máquina  que lhe proporcionava a  força de 120 cv,

imprimindo uma velocidade de 9 nós. Era artilhada com quatro peças de calibre 32, dispostas

em bateria, três de calibre 68, em rodízio, e um canhão raiado Whithworth de calibre 70. Este

último, originalmente, não compunha sua artilharia, sendo transferido da Corveta Niterói para



a  Belmonte  por  ocasião  da  Campanha  da  Guerra  da  Tríplice  Aliança,  haja  vista  a

impossibilidade daquela corveta tomar parte nas operações de guerra devido ao seu calado.

Sua tripulação, em tempos de paz, era definida em 90 homens, aumentando para 111 em

tempos de guerra.

Batizada  com  o  nome  de  uma  vila  situada  na  margem  direita  da  foz  do  Rio

Jequitinhonha, no atual estado da Bahia, a qual teve seu nome em homenagem à cidade natal

do navegador português Pedro Álvares Cabral. Foi lançada ao mar no dia 11 de setembro de

1858, dois dias antes da Corveta Parnaíba – embarcação de mesma classe construída junto à

Belmonte – e, no dia 2 de dezembro do mesmo ano, suspendeu do Porto de Havre para teste

de máquinas junto à Parnaíba. Teve como seu primeiro comandante o Capitão de Fragata

Lourenço da Silva Araújo Amazonas e, sob seu comando, chegou ao Rio de Janeiro, onde o

referido oficial deixou o comando em 28 de junho de 1859. Já no dia 1o de outubro do mesmo

ano,  sob o comando do Primeiro-Tenente  Antônio Carlos  de  Mariz  e  Barros,  integrou a

Divisão Naval (comandada pelo próprio Almirante Tamandaré) que escoltou o Vapor Apa em

viagem que conduziu o Imperador D. Pedro II e membros da Família Imperial e de sua Corte

em visita às províncias situadas no Nordeste do País. Em janeiro de 1860 esteve no Desterro,

em Santa Catarina, onde o Primeiro-Tenente Mariz e Barros foi substituído no comando pelo

Primeiro-Tenente Antônio Luiz Von Hoonholtz, em fevereiro desse ano.

No quadro das ações no Uruguai, chegou a Montevidéu em 12 de maio de 1864, e, sob

o comando do Capitão-Tenente Luís Maria Piquet, foi incorporada em julho à Esquadra que

operava contra os uruguaios partidários de Anastácio Aguirre. No dia 7 de setembro, junto à

Corveta  Jequitinhonha,  perseguiram o Vapor  uruguaio  Villa  del  Salto,  que  encalhou  nas

proximidades  de  Paissandu  e  foi  incendiado  por  sua  própria  tripulação.  Em  novembro,

integrando a 3a Divisão da Esquadra em Operações, encontrava-se em frente a Paissandu e, a

3 de dezembro, tomou posição para bombardear aquela praça. Logo no dia seguinte, junto às

Corvetas Belmonte, Recife, Parnaíba e às Canhoneiras Araguaya e Ivahy, tomou parte no

desembarque  de  um  contingente  de  Forças  brasileiras  que  incluíam  100  imperiais-

marinheiros, 100 soldados do Batalhão Naval e 200 praças do 1o Batalhão de Infantaria, mais



algumas  peças  de  artilharia.  Já  no  dia  8  desse  mês,  auxiliou  no  bombardeio  do  Forte

Sebastopol e outros pontos nas proximidades da fortificação. E, no contexto final daquela

campanha, em 23 de fevereiro de 1865, ainda respondeu o fogo de artilharia da Fortaleza do

Cerro, em Montevidéu.

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 e subiu 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,

recebeu a bordo 95 praças da Polícia do Rio de Janeiro e do 1o Batalhão de Artilharia do

Exército, com três oficiais. 

No dia 9 de junho de 1865, o Capitão-Tenente Luis Maria Piquet foi substituído no

comando do navio pelo Primeiro-Tenente Joaquim Francisco de Abreu, em razão de moléstia

por ele contraída. No dia seguinte, tomou parte nos combates contra as Forças paraguaias em

Corrientes e, no dia 11 de junho, na Batalha Naval do Riachuelo. Naquela ocasião, contando

com uma tripulação de 109 praças e seis oficiais, além do contingente da Polícia do Rio de

Janeiro  e  do  1o Batalhão  de  Artilharia,  a  Belmonte  sofreu  intenso  ataque  das  Forças

paraguaias. Em razão das severas avarias sofridas, entre as quais cabe destacar os rombos em

seu costado, acima da linha-d’água, seu comandante, Primeiro-Tenente Joaquim Francisco de

Abreu, mesmo ferido, encalhou o navio a fim de que pudessem ser atenuados os danos de

modo que a Belmonte seguisse combatendo. Ao final desse enfrentamento, restaram nove

mortos e 22 feridos a bordo, além das muitas avarias na estrutura da embarcação.

Realizados  os  devidos  reparos,  passou  a  integrar  a  1a Divisão  da  Esquadra  em

Operações na Campanha da Tríplice Aliança e seguiu, no dia 16 de abril de 1866, novamente

sob o comando do Capitão-Tenente Luis Maria Piquet, para as proximidades das Ilhas de

Santana e da Redenção,  a fim de apoiar  na proteção às tropas brasileiras  por ocasião do

desembarque. Nesse mesmo mês, tomou parte no bombardeio ao Passo da Pátria e, nos dias

1o e 7 de setembro, nas ações contra os Fortes de Curuzu e Curupaiti, respectivamente.



No ano de 1867, esteve no Rio de Janeiro e em Santa Catarina. Em julho de 1868,

novamente no quadro das operações contra o Paraguai, desembarcou uma peça de calibre 12

para  auxiliar  na  defesa  das  lagoas  do  Chaco  e,  sob  o  Pavilhão  do  Almirante  Inhaúma,

colaborou nos bombardeios às fortificações de Angostura durante o mês de outubro. A 17 de

maio do ano seguinte, auxiliou no transporte de tropas do Exército para a Vila de Rosário,

ajudando ainda na movimentação desse contingente navegando pelos Rios Jujuí e Araguaí.

Teve sua baixa em Pernambuco, por meio de Aviso de 16 de janeiro de 1878, sendo

então desarmada e posta a venda em leilão público.


