
 

CABOCLO 

Canhoneira 

Incorporação: 27 de setembro de 1834. 

Baixa: Nada consta. 

  

Na Flotilha do Rio Grande do Sul figurava uma Barca Canhoneira ou Lanchão, de forte 

construção, artilhada com uma caronada de calibre 12 e chamada Chimango. Entrando em 

obras, saiu completamente reparada, aparelhada a Lugre ou Lúgar (navio de três mastros com 

vergas redondas somente no do traquete), artilhada com três pequenas bocas de fogo, uma 

colubrina e dois morteiros de calibre 6, e rebatizada com o nome de Caboclo.  

Por Aviso de 27 de setembro de 1834, foi nomeado seu comandante o Segundo 

Tenente Antônio Francisco da Paixão. Saiu a cruzar a 1
o
 de outubro de 1834 e regressou em 

17 de abril de 1835. No mesmo ano de 1835, pelo Aviso de 24 de abril, foi mandada 

desarmar, desembarcando o seu comandante no dia 28 do dito mês; nesse mesmo dia, nela 

teve embarque o Segundo Tenente Frederico de Verna Bilstein. Sofreu reparos que 

terminaram em outubro de 1835. Em consequência de ter rebentado na Província a convulsão 

republicana separatista, que ficou conhecida como Guerra dos Farrapos, em setembro desse 

ano, foi a Barca Canhoneira novamente armada, entrando em serviço. Parece que tinha sido 

recolhida ao Rio de Janeiro. A 21 de fevereiro de 1836, foi-lhe passada mostra de armamento; 

a 24 zarpava ela da Guanabara para o Rio Grande do Sul, fazendo parte de uma Divisão.  

Por Provisão de 19 de abril de 1836, o Presidente da Província de Santa Catarina nomeava 

seu comandante o Primeiro Tenente Luiz Fernandes da Silva. Dela desembarcava a 13 de 

maio, o Tenente Bilstein. A 1
o
 de novembro, aportava o Caboclo a Santa Catarina. O Guarda-

Marinha João Paulo da Costa Neto nele embarcou a 31 de dezembro de 1837. O Caboclo 

ainda figurava no quadro dos navios brasileiros em serviço no mês de abril de 1839.  

É possível que tenha tido baixa depois de terminada a campanha do Rio Grande. Seu 

nome procede do tupi-guarani Caboco, derivado de Caá-mato, – e Boc – tirado, arrancado; 

donde o arrancado do mato, o sertanejo.  



 

 

 


