
 

BERENICE 

Brigue Barca 

Incorporação: 22 de janeiro de 1846. 

Baixa: 18 de fevereiro de 1866. 

  

Navio de madeira, de construção austríaca e aparelhada a brigue barca, adquirido para a 

Esquadra brasileira na Administração Visconde de Albuquerque ao seu proprietário Speridión 

Vuccassivich, de Trieste. Chamava-se então Confederação Argentina. 

Tinha as seguintes características: deslocamento 362 t; comprimento, 118 pés; boca 32 

pés; calado, 12,8 pés. Foi artilhado com dois canhões Paixhans de calibre 30, e 12 caronadas 

de 24 em bateria. Deram-lhe uma equipagem de 120 praças. Recebeu o nome da Constelação 

Cabeleira de Berenice, do Hemisfério Boreal, situado entre o Leão e o Boleiro. Berenice era 

irmã e mulher de Ptolomeu Evergete. Prometeu oferecer aos deuses os seus lindos cabelos, 

desde que seu marido voltasse vitorioso das guerras que sustentava na Ásia. Como este 

voltasse vencedor, Berenice cortou a formosa cabeleira e foi depô-la no templo de Marte, 

Deus da Guerra; mas Zéfiro, por ordem de Vênus, levou-a para o céu, onde se tornou uma 

Constelação. Berenice foi condenada a morrer numa caldeira de água fervente por ordem do 

seu filho Ptolomeu Filopater (216 a.C). O poeta grego Calímaco escreveu, sobre o fato, 

inspirado poema, trabalho vertido para o latim pelo vate romano Cátulo, sob título De coma 

Berenicis. 

Em 22 de janeiro de 1846, foi-lhe passada mostra de armamento, assumiu o comando 

deste navio o Capitão de Fragata Guilherme Parker. A 21 de março de 1847, assumiu o 

comando o Capitão de Fragata Francisco Pereira Pinto, futuro Almirante e Barão de 

Ivinheima. Foi ao Sul. Por Aviso de 17 de agosto de 1848, regressou de Montevidéu, 

trazendo a seu bordo, o Capitão de Mar e Guerra Guilherme Parker. Por Aviso de 10 de 

março de 1849, foi-lhe determinada a tripulação de 140 praças, em tempo de paz, e 170 em pé 

de guerra. Em 1851, desarmou para reparos. Partiu em março desse ano para o Rio da Prata a 

incorporar-se à Esquadra do Almirante John Pascoe Grenfell. Voltou ao Rio de Janeiro para 



 

mudar o armamento. Foram retiradas as caronadas que tinha e substituídas por 12 canhões 

obuses de calibre 30, iguais aos dois que já tinha, ficando assim com 14 canhões de calibre 

30.  

Em junho de 1851, passou mostra de armamento. A 29 de julho passou mostra de 

completo armamento. Em fins de agosto, se fez de vela para o Rio da Prata. Em princípio de 

1852, era seu comandante o Capitão-Tenente José Antônio de Siqueira, que foi substituído 

interinamente pelo Primeiro-Tenente José Joaquim de Oliveira.  

Em julho de 1852, assumiu seu comando o Capitão-Tenente Francisco Torres e Alvim, 

futuro Almirante e Barão de Iguatemi. Partiu de Montevidéu a 16 de agosto de 1853, subiu o 

Rio Uruguai até Nueva Palmera e voltou para Buenos Aires à Colônia do Sacramento, 

fazendo toda a viagem em 15 dias. Em dezembro de 1853, estava em Montevidéu e devia ir 

em comissão até as Malvinas.  

A 15 de agosto de 1855, tomou seu comando o Capitão de Fragata João Custódio 

d’Houdain; e a 27 de agosto do ano seguinte, o Capitão de Fragata Rafael M. de Moraes e 

Valle. Em 17 de setembro de 1859, assumiu seu comando o Capitão-Tenente José A. de 

Souza Netto, em desarmamento.  

Por Aviso de 22 de outubro de 1860 foi nomeado seu comandante o Capitão de Fragata 

Guilherme C. de Lassance Cunha e passada mostra de armamento a 27 de outubro, por Aviso 

de 22 do mesmo mês. Foi substituído o comandante em 16 de novembro do mesmo ano pelo 

Capitão-Tenente João Carlos Tavares. Por Aviso de 5 de novembro de 1861, foi nomeado seu 

comandante o Capitão de Fragata Vitório J. Barbosa Lomba, substituído em 19 do mês 

seguinte pelo Capitão-Tenente José Antônio de Faria. Por Aviso de 15 de março desse ano, 

tinha sido mandada ficar em completo armamento.  

Em 1864, estava no Rio da Prata. Por Aviso de 23 de julho desse ano, foi nomeado seu 

comandante o Capitão-Tenente Cândido Benício da Silva, que foi substituído, por Aviso de 

25 de janeiro de 1866, pelo Primeiro-Tenente Olímpio José Chavantes.  

Foi-lhe passada mostra de desarmamento a 19 de julho de 1866, de conformidade com 

o Aviso de 19 do mês anterior; já o estava quanto à guarnição, de conformidade com o Aviso 

de 19 de janeiro do mesmo ano. 



 

As últimas comissões que desempenhou foram as seguintes: saiu do Rio de Janeiro 

para Montevidéu a 22 de dezembro de 1856 e regressou a 22 de julho de 1959; zarpou em 

comissão a 16 de maio de 1861 e regressou a 19 de setembro; seguiu para o Rio da Prata em 

28 de dezembro do mesmo ano e regressou a 17 de março de 1864; velejou para Santa 

Catarina, a 25 de maio de 1865 e regressou a 14 de junho. Zarpou para o Terceiro Distrito 

Naval a 15 de fevereiro de 1866 e retornou ao Rio de Janeiro a 18 do dito mês, quando teve 

baixa do serviço da Armada. 

Por Aviso de 15 de abril de 1867, foi mandada ancorar junto à Fortaleza de 

Villegagnon a fim de servir de Depósito aos Recrutas que fossem chegando ao Porto. Seu 

casco foi mandado vender em leilão público, por Aviso de 8 de abril de 1875, da Intendência 

de Marinha, em vista do resultado da vistoria a que fora submetido. Por Comunicação da 

Inspeção do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, de 27 de agosto do dito ano, foi vendido 

em leilão público. 

 


