
GUARANI

Brigue

Incorporação: março 1823.

Baixa: Nada consta.

Navio  inglês  de  construção  em madeira  e  propulsão  a  vela,  armado  a  brigue,  que

viajava para os portos brasileiros com o nome de  Nightingale.  A 6 de dezembro de 1816

entrou no Rio de Janeiro, sob o comando do Capitão Duncan Grey. Já a 21 de outubro de

1821, visitou novamente a Guanabara e seguiu a velejar para Montevidéu, a 20 de novembro

do mesmo ano. 

Por ocasião da Independência, o Nightingale foi inspecionado e comprado, em março

de 1823, por 13 contos de réis, junto ao seu proprietário, a firma inglesa Brown-Watson &

Co. Artilhado com 16 canhões e com uma tripulação de, aproximadamente, 100 homens, foi

rebatizado como Guarani  no dia 11 desse mesmo mês e teve como comandante o Capitão-

Tenente Antônio Joaquim do Couto. No dia 3 de abril, incorporada à Esquadrilha do Primeiro

Almirante Lord Cochrane – Nau  Pedro I (capitânia), Fragatas  Piranga  e Niterói, Corvetas

Maria da Glória e Liberal e Brigue-Escuna Real Pedro – velejou para o bloqueio da Bahia,

onde,  no dia  4 de maio,  entrou em combate contra  a Esquadra portuguesa  chefiada pelo

Almirante Félix de Campos. Nessa ocasião, as Forças brasileiras sofreram com as condições

materiais da recém-formada Esquadra Imperial Brasileira e,  principalmente,  com parte de

suas  guarnições  que,  compostas  por  marinheiros  portugueses,  amotinaram-se  em  pleno

combate. Aspectos que dificultaram as ações dos navios brasileiros, que se encontravam em

desvantagem  numérica  em relação  às  Forças  Navais  portuguesas  estacionadas  na  Bahia,

levando Cochrane a fundear com a sua Esquadrilha, no dia 8 de maio, nas proximidades do

Morro de São Paulo, a fim de aguardar reforços do Rio de Janeiro.  

Nele  tiveram  embarque  os  Tenentes  Caetano  A.  de  Souza  Filgueiras,  Rodrigo

Theodoro de Freitas e Antônio Firmo Coelho. Entrou no Porto da Bahia, a 12 de julho, com



as presas e os transportes que se encontravam no Morro de São Paulo. Partindo em seguida

em retorno ao Rio de Janeiro. 

Em setembro de 1823, sob o comando do Primeiro-Tenente James Nicoll, velejou para

Montevidéu, onde se integrou à Força Naval chefiada pelo Capitão de Mar e Guerra Pedro

Antônio Nunes que bloqueava aquele porto. Em 21 de outubro desse ano, por ocasião da

malograda tentativa do chefe português, D. Álvaro da Costa, de tentar romper o bloqueio

naval brasileiro ao porto de Montevidéu, o Guarani participou dos combates contra os navios

Conde dos Arcos, Restauradora (ex-General Lecór),  Liguri e  Maria Teresa.  Embarcações

brasileiras,  tomadas  pelos  portugueses  após  a  traição  a  bordo  da  Escuna  Maria  Teresa,

convertidas  em navios armados (as  três  primeiras,  pois  eram transportes)  e  integradas  às

Forças lusas em Montevidéu. Esse combate contribuiu para a capitulação portuguesa, em 18

de  novembro  desse  mesmo  ano.  A  8  de  março  de  1824  suspendeu,  comboiando  nove

transportes que levavam as tropas lusas de volta a Portugal. 

De volta ao Brasil, a 27 de abril, no quadro das ações contra os rebeldes republicanos

do movimento conhecido como “Confederação do Equador”, seguiu, já no mês de maio, para

integrar a Força Naval chefiada por John Taylor, com a função de vigiar o Porto de Cabedelo

nas  ações  de  bloqueio  à  província  de  Pernambuco.  Junto  à  Corveta  Maria  da  Glória,

participou da ação em que foram apresadas as embarcações rebeldes Constituição ou Morte e

Goiana, nas proximidades do Porto de Pedras. Com a chegada do Primeiro Almirante Lord

Cochrane, a bordo da Nau Pedro I, às águas de Recife em agosto de 1824, o Guarani passou

a apoiar as ações das Forças Imperiais no litoral da Paraíba. Já no dia 10 de setembro desse

mesmo ano, ao chegar às cercanias da província de Pernambuco e tomar conhecimento de

que Lord Cochrane havia seguido para o sul, deixando assim o comando das ações navais, o

Chefe de Divisão David Jewett assumiu a frente das ações e assegurou o apoio necessário às

tropas brasileiras em terra que, sob o comando do Brigadeiro Lima e Silva, procuravam tomar

o bairro de Santo Amaro, em Recife. No dia 13 de setembro, Jewett enviou o Guarani ao sul

a fim de procurar o Lord Cochrane e levar despachos oficiais ao Rio de Janeiro. 

 A 4 de janeiro de 1828, encontrava-se no Pará, sob o comando do Segundo-Tenente

Francisco José de Mello; em novembro desse mesmo ano, já se encontrava condenado. Seu



armamento,  nessa ocasião,  era de duas colubrinas de 12,  dez caronadas de 24 calibres e

quatro de 18. Permaneciam ainda a bordo 13 homens. Comandou-o ainda o Segundo-Tenente

comissionado Veríssimo Alves. Seguiu para o Maranhão, onde teve baixa.


