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   (Acervo: Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha) 

  

Rebocador originalmente denominado ST. Keyne, alterado posteriormente para Times, 

pertencente à Companhia de Navegação Costeira, teve seu lançamento ao mar em 1919. Foi 

adquirido pelo Governo brasileiro e incorporado à Armada por meio do Aviso n
o
 1.946, de 30 

de julho de 1932, como navio-auxiliar. Era idêntico ao Rebocador DNOG e foi classificado 

como Rebocador por meio do Aviso 2.595, de 10 de agosto de 1933 (Boletim do Ministério 

da Marinha, n
o
 32). Foi nomeado seu primeiro comandante o Capitão-Tenente Eurico 

Peniche que, em março de 1933, foi substituído pelo Capitão-Tenente Mário C. Furtado de 

Mendonça. 

Possuía as seguintes características: 570 t de deslocamento em condições normais; 880 

t com carga máxima, 41,15 m de comprimento; 9,15 m de boca; 4,39 m de calado; máquina, a 



 

vapor, 1.200 HP de potência total, com caldeiras queimando carvão; 12 nós de velocidade 

máxima e artilhado com dois canhões de 47 mm. 

Regressou do sul em 30 de setembro de 1938. Em fevereiro e março de 1940, fez 

algumas comissões à Ilha Grande (RJ). Foi empregado como integrante das Forças Navais em 

operações no Estado de São Paulo, sob os seus dois primeiros comandos. 

Por ocasião da Segunda Guerra Mundial, largou do Rio de Janeiro (RJ) em janeiro de 

1942, com destino a Recife (PE), onde chegou a 13 de janeiro, patrulhando a costa até 

Cabedelo (PB). Regressou ao Rio de Janeiro em 28 de março, efetuando serviços de patrulha 

na barra. 

De 5 a 12 de outubro de 1942, seguiu do Rio de Janeiro para Recife, integrado a 

comboio composto por 11 navios mercantes, dos quais dois estadunidenses e os demais 

nacionais. 

A 23 de outubro, socorreu o Navio Mercante Butiá, da Cia. Carbonífera Sul-Rio-

Grandense, encalhado na Ilha das Canárias, na foz do Rio Parnaíba. 

Pela Ordem do Dia n
o
 013, de 27 de outubro de 1943, do Comando Naval do Nordeste, 

foi elogiado o Capitão-Tenente Luiz Antônio de Medeiros Neto pelos bons serviços 

prestados, por mais de um ano, no comando desse rebocador em 1942, quando percorreu 

5.161 milhas, em 36,5 dias do mar. 

Em fevereiro de 1949, era comandado pelo Capitão-Tenente George Octavio de 

Alencar Cabral e, em outubro de 1951, pelo Capitão-Tenente Murillo Bastos Martins. Em 

janeiro de 1951, foi transferido para a Base Naval de Natal. 

 Foi determinada sua baixa em 18 de maio de 1957. 


