
 

CARIOCA 

Canhoneira 

Incorporação: 23 de outubro de 1886. 

Baixa: 16 de junho de 1906. 

 

Canhoneira, construída no antigo Arsenal de Marinha da Corte por determinação do 

Conselheiro José Rodrigues de Lima Duarte, então Ministro da Marinha, sob os planos e 

direção do Capitão-Tenente construtor naval João Cândido Brasil, inspirado nos moldes das 

canhoneiras inglesas tipo Medway e Medina. 

O primeiro navio da Marinha do Brasil a ostentar na popa o nome Carioca foi uma 

corveta, antiga charrua, de nome Leal Portuguesa, apresada em 1823 aos portugueses. O 

segundo navio da Marinha do Brasil a receber o nome Carioca, foi um vapor de guerra, tipo 

rebocador, construído no Arsenal de Marinha da Corte, sob o risco e direção do construtor 

naval, Primeiro-Tenente Carlos Napoleão Level. 

Terceira unidade da Marinha do Brasil a ostentar este nome, a Canhoneira Carioca foi 

a terceira de uma série de quatro canhoneiras construídas. A primeira recebeu o nome de 

Cabedelo, a segunda Camocim, que foi lançada ao mar juntamente com a Carioca no dia 31 

de junho de 1886, com a presença do Imperador e autoridades civis e militares. A quarta e 

última canhoneira foi a Cananeia. Em 23 de outubro de 1886, foi-lhe passada a Mostra de 

Armamento. Seu primeiro Comandante foi o Capitão-Tenente Juvêncio Nogueira de Morais. 

O nome Carioca vêm de um pequeno ribeiro, cujas nascentes emanam das encostas 

alcantiladas do Morro do Corcovado, e, depois de um curso acidentado, vinha desaguar por 

dois braços na chamada Praia da Aguada dos Marinheiros, atual Praia do Flamengo. 

Para os índios Tamoios que habitavam a costa do Rio de Janeiro e São Paulo, à época 

dos Descobrimentos, era uma espécie de rio sagrado, cujas águas davam beleza física e voz 

melodiosa a todos aqueles que nelas mergulhassem ou delas bebessem. Na linguagem desses 

índios, a palavra Carioca significa “descendente do branco, procedente do europeu, o mestiço 

de procedência do branco”.  



 

 

Seu casco foi construído totalmente em chapas de aço e cantoneiras fabricadas pela 

fábrica alemã Krupp, tendo sido empregado, também, ferro procedente das minas paulistas de 

Ipanema. 

Possuía as seguintes características principais: 210 t de deslocamento máximo; 37,3 m 

de comprimento total; 35,0 m de comprimento entre perpendiculares; 7,80 m de boca; 2,10 m 

de pontal; 1,20 m de calado médio. Sua propulsão era fornecida por duas máquinas 

alternativas a vapor, com potência total de 200 cv, o que permitia desenvolver uma 

velocidade de 9 nós. 

Seu armamento era constituído por dois canhões Armstrong de 101,6 mm e quatro 

metralhadoras Nordenfeld de 25 mm. 

Sua tripulação era composta por quatro oficiais combatentes, um cirurgião, um 

comissário, cinco maquinistas, um fiel, um escrevente, dois oficiais de apito, um oficial 

artífice, 29 imperiais marinheiros, dez foguistas, um cozinheiro, dois criados e cinco soldados 

do Batalhão Naval. 

Em 15 de novembro de 1889, sob o Comando do Capitão-Tenente Polycarpo Cesário 

Barros participou dos acontecimentos militares que resultaram na Proclamação da República. 

Transferida para a Flotilha do Mato Grosso, deu baixa do serviço ativo da Marinha em 

1893, após 7 anos de serviços prestados. 

Foi desarmada no Arsenal de Marinha do Mato Grosso, pelo Aviso Ministerial n
o
 544, 

de 16 de junho de 1906. 

Foram seus comandantes entre outros os Capitães-Tenentes Juvêncio Nogueira de 

Morais, Francisco Calheiros da Graça, Polycarpo Cesário de Barros, Joaquim Pinto Dias, 

Joaquim Alvares Pena, Júlio Alves de Brito, Mariano de Azevedo, Afonso da Fonseca 

Rodrigues e o Capitão de Corveta Alvaro Alberto da Silva (último Comandante). 

 


