
 

CAMOCIM 

Canhoneira  

Incorporação: 31 de junho de 1886. 

Baixa: 26 de novembro de 1906. 

 

Canhoneira à vapor, construída no antigo Arsenal de Marinha da Corte, na Ilha das 

Cobras, em 1886, por determinação do então Ministro da Marinha Conselheiro José 

Rodrigues de Lima Duarte, dentro do Programa de Renovação de Meios Flutuantes da 

Armada, sob os planos e direção  do Capitão-Tenente construtor naval João Cândido Brasil, 

inspirado nos moldes das canhoneiras inglesas Medway e Medina.       

         A canhoneira à vapor Camocim foi lançada ao mar no dia 31 de junho de 1886, 

juntamente com a canhoneira Carioca, com a presença do Imperador D. Pedro II e diversas 

autoridades civis e militares. 

          Primeiro navio da Marinha do Brasil a ostentar o nome de Camocim, seu nome recorda  

uma cidade, um município e um rio do Estado do Ceará. 

          O casco do navio era totalmente de aço e cantoneiras fabricadas pela fábrica alemã 

Krupp, tendo sido também empregado ferro procedente das minas paulistas de Ipanema. 

           Era mais uma canhoneira à vapor de uma série de quatro canhoneiras, muito 

semelhantes, da classe F, construídas juntamente com os outros três da série, as canhoneiras 

Cananeia, Carioca e Cabedelo. 

          Suas principais características eram: 210 t de deslocamento máximo; 37,3 m de 

comprimento total; 35,0 m de comprimento entre perpendiculares; 7,80 m de boca externa; 

2,10 m de pontal; 1,60 m de calado à ré e 1,25 m de calado à vante. 

         Sua propulsão era fornecida por duas máquinas alternativas à vapor de potência total de 

200 cavalos, o que permitia desenvolver a velocidade de 9 nós. 

        Seu armamento era constituído por 2 canhões Armstrong de 101,6 mm de calibre e 4 

metralhadoras Nordenfeld de 25 mm. 



 

        A canhoneira à vapor Camocim fez parte da Flotilha do Rio Grande, entre 1892 e 1894, 

tendo atuação destacada na oposição aos navios revoltados sob o Comando do Almirante 

Custódio de Mello, na tentativa do forçamento da barra do porto de Rio Grande. 

        A canhoneira à vapor Camocim deu baixa do serviço ativo da Marinha do Brasil por 

meio do Aviso Ministerial nº 1 853 de 26 de novembro de 1906. 

 


