
 

BRASILEIRO 

Brigue 

Incorporação: 11 de outubro de 1834. 

Baixa: abril de 1847. 

 

Navio de construção de madeira e aparelhado a brigue, adquirido em 1834 a G. Bertain 

Senheiner pela quantia de 9 contos de réis. Por Aviso de 9 de outubro do dito ano, foi-lhe 

dado o nome de Moderado e, por outro, do dia 11, foi mandado incorporar à Esquadra. Tinha 

as seguintes características: comprimento, 70 pés; boca, 21,8 pés; e pontal, 11,5 pés. 

Entrou em fabrico para receber a artilharia que constava de uma colubrina de calibre 12 

e quatro caronadas do mesmo calibre. Foi-lhe ainda, em fins de outubro, passada mostra de 

armamento, fixando-se sua equipagem em 60 homens. Saiu do Rio de Janeiro, a cruzar, em 1
o
 

de dezembro de 1834 e regressou a 20 de janeiro de 1835, sob o comando do Primeiro-

Tenente Mamede Ferreira, que foi substituído, no dia 28 do dito mês, pelo Primeiro-Tenente 

Antônio Conrado Sabino. Entrou de novo em fabrico. Fez-se de vela para o Norte a 4 de 

fevereiro, e regressou do Pará em 22 de dezembro do mesmo ano, sob o comando do 

Primeiro-Tenente Bernardino José Coelho, que foi nomeado por Aviso de 10 de outubro do 

dito ano. Por Aviso de 30 de março do mesmo ano, mandou-se mudar-lhe o nome para 

Brasileiro.  

Em 25 de junho de 1835, assumiu o seu comando o Primeiro-Tenente J. S. de 

Gomensoro. Zarpou para o Pará em janeiro de 1836, sob o comando do Primeiro-Tenente 

Agnelo Petra de Barros, nomeado por Aviso do dia 12. A 20 de abril, tomou o seu comando o 

Primeiro-Tenente Francisco Manoel Barroso da Silva, futuro Almirante e Barão do 

Amazonas. Tomou parte em várias ações de guerra contra os cabanos. Bateu-se em 

Mirapiranga, e, de lá, partiu com tropas, a 26 de abril do dito ano, e, a 29, combina o ataque 

ao Igarapé-Mirim, que é bravamente tomado a 1
o
 de maio. 

“O Primeiro-Tenente Barroso da Silva – diz-nos um cronista –, comandante do Brigue 

Brasileiro, tendo debaixo de suas ordens a Escuna Leal Cametaense e 100 homens de 



 

caçadores de Pernambuco, contribuiu habilmente para a tomada de Igarapé-Mirim, donde 

voltou para entrar no Guamá, com ordem de atacar na sua volta o posto forte que os rebeldes 

tinham na Pedreira. Combinando-se para este ataque com o comandante do bloqueio, entrou 

no posto com sua usual habilidade e contribuiu para as vantagens do dia 13…” Foi, por isso, 

elogiado e promovido a capitão-tenente, ato este que não teve a aprovação do Governo. 

A 19 de setembro de 1835, comandado pelo Primeiro-Tenente Carlos Rose, bateu-se 

contra os revoltosos na Vila de Oeiras, que estava guarnecida por 800 cabanos. No dia 

seguinte, foi feito novo ataque, sendo a posição conquistada com a perda de 20 mortos e 85 

feridos das tropas legais. Em 3 de agosto de 1837, assume o seu comando o Primeiro-Tenente 

Hermenegildo A. P. de Almeida. Em setembro, aportou a Bahia. Voltou para o Pará onde, em 

1838, estava comandado pelo Primeiro-Tenente Francisco Xavier de Alcântara, que substituiu 

o Primeiro-Tenente Félix L. de Siqueira. Em 1839, ainda lá se encontrava, com uma 

guarnição de 90 homens. Passou a comandá-lo, a 6 de março de 1839, o Primeiro-Tenente 

Carlos A. Rocha Freire. Comandou-o, de 24 de setembro de 1840 a 10 de maio de 1841, o 

Primeiro-Tenente Pedro Paulo Boutrouelle.  

Em 1842, ainda no Pará, esteve sob o comando do Capitão-Tenente Silva Lobão, que 

teve por sucessores os Capitães-Tenentes Antônio Firmo Coelho e José Antônio Correia. A 1
o
 

de maio de 1843, estava ainda no Pará concluindo o abalançamento (ato de balançar) para 

virar de carena. Sofreu reparos radicais, em 1844. Em 1846, calafetou no Maranhão, 

conforme consta do ofício do comandante da Estação do Norte, de 26 de agosto do dito, à 

Secretaria de Estado. Por Aviso de 24 de setembro, foi nomeado para comandá-lo o Capitão-

Tenente G. Ferreira da Cruz, que tomou posse do cargo a 26 de outubro. Regressou ao Rio de 

Janeiro. 

Por Aviso de abril de 1847, desarmou, deixando, o referido comandante, o cargo no dia 

24. Por Aviso de 20 de setembro do mesmo ano, foi mandado reduzir a barcaça, para servir 

na Bahia, para onde seguiu depois de arranjado. Além dos referidos, foram seus comandantes 

os Primeiros-Tenentes José Maria Ferreira e Ernesto Alves Branco Muniz Barreto. 

  


