
 

CAÇAPAVA 

Escuna  

Incorporação: 9 de abril de 1839. 

Baixa: 18 de março de 1852. 

  

Embarcação de madeira, aparelhada a Escuna, adquirida no Rio Grande do Sul de seu 

proprietário, Antônio José Martins, em 9 de abril de 1839. Suas características eram: três pés 

de comprimento; 18,10 pés de boca; e 5,5 pés de pontal. Montava dois canhões de calibre 9. 

Foi incorporada às Forças Navais que operavam no Rio Grande contra os Farrapos, com o n
o
 

16 e o nome de Caçapava, tomado de uma Cidade rio-grandense. Em 24 de janeiro de 1839, 

foi nela instalado o Governo da República Rio-Grandense, transferindo-o de Piratini.  

Assumiu o comando da Canhoneira o Primeiro-Tenente João Maria Wandenkolk, 

futuro Almirante e Barão de Araguari. Zarpou a 3 de outubro para Santa Catarina. Passou a 

cruzar em conserva com a Corveta Regeneração em perseguição dos navios de Garibaldi, que 

de Laguna tinham saído ao corso. Em 14 de novembro de 1839, recebeu avarias em temporal 

que apanhou, recolhendo-se ao Porto de Imbituba para repará-las. No dia seguinte, fazendo 

força de vela, ainda chegou a tempo de participar no Combate em que foram destruídas as 

Forças Navais dos Republicanos do Sul. Sozinha, forçou a entrada da Barra da Laguna.  

Em janeiro de 1840, estacionava no Desterro. Em 4 de março, Wandenkolk era 

substituído no comando pelo Primeiro-Tenente Félix Lourenço de Siqueira. Regressou para o 

Rio Grande, onde se encontrava em 1843, na defesa do Canal de São Gonçalo. Em 1847, era 

seu comandante o Primeiro-Tenente Manoel Picanço da Costa.  

Em outubro de 1851, encontrava-se em Jaguarão, sob o mesmo comando. Foi 

desarmada em 18 de março de 1852. Por Aviso de 13 de agosto desse ano, foi transferida para 

a Repartição de Fazenda e transformada em Barca Vigia do Ancoradouro do Porto do Rio 

Grande. Caçapava é nome tupi-guarani, vem de Caá-capaba e significa: clareira da mata.  

 


