
 

 

ITAPARICA 

Escuna  

Incorporação: 13 de maio de 1851. 

Baixa: 18 de fevereiro de 1884. 

 

Navio de madeira e de propulsão a vela, com armação de brigue-escuna, construído no 

Arsenal de Marinha da Bahia, sob o risco do Engenheiro Manuel Góes Júnior. Foi lançado ao 

mar em 1
o
 de abril de 1851, e submetido à Mostra de Armamento em 13 de maio de 1851, de 

acordo com o Aviso n
o
 8 do mesmo mês. Assumiu seu comando o Primeiro-Tenente Bento 

José de Carvalho. Foi denominado de Itaparica em conformidade com o Aviso de 5 de março 

de 1851. 

Terceiro navio a ostentar esse nome na Marinha do Brasil, em homenagem a uma Ilha 

do estado da Bahia, que em tupi-guarani, significa “cercado de pedras”. A primeira 

embarcação com este nome foi um navio de propulsão a vela e aparelhado em brigue que 

figurou na Armada portuguesa com o nome de Voador. Em 1807, sob o comando do 

Primeiro-Tenente Francisco Maximiliano de Souza, trouxe ao Rio de Janeiro a notícia da 

vinda da Família Real para o Brasil (era o Vice-Rei o Conde dos Arcos). Com a 

independência do Brasil foi confiscado pelo Governo Imperial brasileiro. O segundo navio 

com este nome foi uma embarcação de madeira e de propulsão a vela, das chamadas “Barcos 

de Carvoeira”, que, em 1825, o Arsenal da Bahia adaptou convenientemente, com armação de 

escuna, para barca-canhoneira.  

O Brigue-Escuna Itaparica possuía as seguintes características: 298 t de deslocamento; 

95 pés de deslocamento; 28 pés de boca; 14 pés de pontal; 12 pés de calado à ré; 10,5 pés de 

calado à vante. Era artilhado com dez peças Paixhans de calibre 30. 

Partiu da Bahia e fundeou no Rio de Janeiro em 10 de outubro de 1851, fazendo oito 

dias de viagem. Foi incorporado à Estação Naval do Norte, entre junho de 1852 e fevereiro de 

1855, chegando em junho de 1852 ao Maranhão. Aportou no Rio de Janeiro, vindo do Norte, 



 

em 26 de fevereiro de 1855. Pelo Aviso de 13 de novembro de 1855 deram-lhe a lotação de 

81 homens para paz e de 101 para guerra. 

Partiu para o Sul, aportando em Santa Catarina, ainda sob o mesmo comando, em 2 de 

dezembro de 1855, com um doente de cólera morbus a bordo. Pelo Aviso de 4 de janeiro de 

1859, foi nomeado seu comandante o Primeiro-Tenente Joaquim José Pinto, que chegou a 

Oficial-General. Nesse ano, fez uma viagem ao Sul, com aspirantes. Saiu a cruzar em 10 de 

junho de 1860. Passou Mostra de Desarmamento, a fim de entrar em fabrico, em 17 de 

dezembro desse ano, de acordo com o Aviso de 10 de outubro, assumindo na mesma data seu 

comando, o Capitão-Tenente Antônio Lopes de Mesquita. 

Pelo Aviso de 17 de agosto de 1860, deram-lhe uma equipagem de 110 homens na paz 

e 130 em tempos de guerra. Partiu para Pernambuco em 23 de agosto do dito ano, sob o 

comando do Capitão de Mar e Guerra João Maria Wandenkolk, futuro Almirante e Barão de 

Araguari, ficando incorporado à Estação Naval ali sediada. Pelo Aviso de 29 de fevereiro de 

1855, foi nomeado seu comandante o Primeiro-Tenente Pedro Tomé de Castro Araújo, que 

teve como substituto, em 25 de novembro de 1857, o Capitão-Tenente João Gomes de 

Aguiar. Em 1859, passou por um fabrico em Recife. Em 22 de agosto de 1861, tinha como 

comandante o Capitão-Tenente Bernardo Antônio Loureiro, que foi substituído, em 18 de 

julho de 1862, pelo Capitão-Tenente Ignácio Accioli de Vasconcelos. 

Em 18 de julho de 1863, na ocasião em que dava uma salva de tiros, dois marinheiros 

perderam as mãos, sendo um deles arrojado ao mar. O carpinteiro do navio, Faustino da Rosa 

Cécio, que se achava no castelo do navio, vendo um deles quase a se afogar, embora não 

soubesse nadar, atirou-se ao mar e conseguiu segurar o afogado e mutilado até que chegaram 

os escaleres de socorro.  

Em fins de 1864, esteve na Bahia de onde zarpou em janeiro de 1865. Em dezembro 

desse ano, voltou a Pernambuco. Em 1868, continuava no Recife, sob o comando do Capitão-

Tenente Rafael Mendes de Moraes e Valle.  

Em 1869, fazia parte da Divisão do Segundo Distrito Naval. Em 1875, os aprendizes-

marinheiros do Rio de Janeiro faziam nele exercícios. Em 21 de dezembro de 1878, saiu a 



 

cruzar com aprendizes, tocando na Bahia e Pernambuco. Tornou a velejar a 6 de março de 

1879 para um cruzeiro de 45 dias, tocando em Santa Catarina e Montevidéu. 

Foram seus comandantes, ainda, os Capitães-Tenentes José Porfírio de Souza Lobo, 

Joaquim N. Pereira da Cunha, Henrique Guedes, João Carlos de Souza Machado e Arthur 

Thompson 

Entregue ao Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, foi-lhe passada Mostra de 

Desarmamento em 18 de fevereiro de 1884, sendo sua equipagem transbordada para o Brigue 

Tonelero. 

 

 

 


