
 

CAPIBARIBE 

Brigue  

Incorporação: 22 de janeiro de 1842. 

Baixa: janeiro de 1858. 

 

 Navio de madeira (sucupira, olandim, carvalho, amarilho, cedro e pinho), construído no 

Arsenal de Marinha de Recife, em virtude do Aviso Ministerial de 4 de agosto de 1837, sob o 

risco e direção do Engenheiro Naval F. J. Marinho.  

Sua quilha foi batida em 16 de outubro de 1840. Apresentava as seguintes 

características: deslocamento de 282 t; comprimento de 9,5 pés; 25 pés de boca e 9 pés de 

pontal. Foi lançado ao mar em 27 de novembro de 1841. Era aparelhado a brigue e foi 

artilhado no Rio com duas colubrinas de calibre 12 e caronadas de 18. A sua equipagem era 

de 75 homens.  Recebeu o nome de um rio do Estado de Pernambuco que vem do termo tupi 

guarani Caápi-uar-ybe e significa rio das Capivaras (Hydrochoeron capibara).   

  Por Aviso de 25 de agosto de 1841 foi nomeado seu comandante o Capitão-Tenente 

Francisco Pires de Carvalho e Albuquerque, que assumiu o cargo no dia da Mostra de 

Armamento que aconteceu no dia 22 de janeiro de 1842.  Por Aviso de 4 de fevereiro de 1842 

foi nomeado seu comandante o Capitão-Tenente Sabino Antônio da Silva Pacheco, que 

assumiu o cargo a 15 de março.  

A 19 de maio de 1842, nele embarcou o Primeiro-Tenente Francisco Xavier de 

Alcântara. Fez-se de vela, de Pernambuco, a 29 de junho e aportou ao Rio de Janeiro em 12 

de julho. No dia 15, Silva Pacheco deixou o comando, sendo passada a Mostra de 

Desarmamento ao navio. A 18 de agosto, voltou à atividade, assumindo seu comando o 

Capitão-Tenente Sebastião Roque da Cunha. Fez-se de vela para o Pará a 23 de setembro do 

dito ano. Na travessia, seu comandante foi assassinado pelo soldado da Segunda Companhia 

do Corpo de Artilharia de Marinha Joaquim Bezerra, pertencente à equipagem do navio, que 

arribou a Bahia a fim de entregar o assassino à justiça.  O soldado foi condenado à morte, mas 

quando ia para o Rio de Janeiro, a bordo da Barca a vapor Bahia faleceu.  



 

Com a morte do Comandante Roque da Cunha o comando do navio passou ao 

imediato, Segundo-Tenente Januário Xavier de Castro, que o levou a Belém.  Em maio de 

1843, continuava na estação do Norte, quando assumiu o seu comando o Capitão de Fragata 

Antônio Firmo Coelho e, em dezembro, o Capitão-Tenente Francisco Xavier de Alcântara.  

No dia 11, nele teve embarque o Primeiro-Tenente Martins Annibal Boldt, que desembarcou 

a 6 de janeiro de 1844. No dia 10 de março, entrou na Guanabara, procedente do Pará e no dia 

12, voltou ao seu comando Xavier de Alcântara.  

A 29 de abril de 1844 zarpou para Montevidéu, regressando a 16 de julho. Por Aviso 

de 23 de agosto, foi nomeado seu comandante o Capitão-Tenente Antônio Felix Correa de 

Mello, que foi substituído, em outubro, pelo Capitão-Tenente Nepomuceno de Menezes. A 3 

de outubro, fez-se de vela para o Prata e regressou a 6 de fevereiro de 1845. Em março, nele 

embarcou o Primeiro-Tenente Marcos J. Evangelista.  

A 18 de abril de 1845 zarpou para o Sul ficando incorporado naquela Estação Naval 

ainda em 1846 e 1847. A 7 de outubro de 1849, zarpava do Desterro, sob o comando do 

Capitão-Tenente João Nepomuceno de Menezes.  

Em março de 1851, esteve no Rio, onde sofreu calafetos. Em julho seguiu para o Prata 

e fazendo parte da Esquadra do Almirante Grenfell e por ordem deste, assumiu o seu 

comando o Primeiro-Tenente Marcos J. Evangelista que, em agosto, foi efetivado no cargo.  

Participou das operações de guerra contra Rosas e Oribe.  Em 1852, regressou ao Rio e de 

conformidade ao Aviso de 31 de dezembro desse ano seu comandante e a equipagem 

passaram por baldeação para o Brigue Maranhão. A 3 de janeiro de 1853, esteve adido  em 

fevereiro, foi-lhe passada a mostra de desarmamento, virando de carena em junho e sofrendo 

reparos gerais.   

Por Aviso de 28 de dezembro de 1853 foi nomeado seu comandante o Capitão-Tenente 

José Maria Galhardo. Foi-lhe passada a Mostra de Armamento a 4 de janeiro de 1854. Em 

agosto, o Primeiro-Tenente Antônio Carlos Lassance Cunha assumiu o seu comando. Em 

virtude do Aviso de 23 de dezembro de 1857, deram-lhe baixa em janeiro do ano seguinte. 

 


