
 

CARIOCA 

Rebocador 

Incorporação: Nada consta. 

Baixa: Nada consta. 

 

Rebocador do Serviço da Escola de Grumetes Almirante Batista das Neves foi 

construído em 1913, nos estaleiros Miller & Macfie Ltd, de Glasgow, Inglaterra. 

A primeira unidade da Marinha do Brasil a receber o nome de 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 de Carioca foi um vapor de guerra, 

tipo Rebocador, construído no Arsenal de Marinha da Corte, e lançado ao mar em 28 de abril 

de 1862. O terceiro navio da Marinha do Brasil a ostentar na popa o nome de Carioca foi 

uma canhoneira, construída em 1886, 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. 

 Quarto navio da Marinha do Brasil a ostentar o nome Carioca na popa, seu nome vem 

de um pequeno ribeiro, cujas nascentes emanam das encostas alcantiladas do Morro do 

Corcovado, e, depois de um curso acidentado, vinha desaguar na chamada Praia da Aguada 

dos Marinheiros, atual Praia do Flamengo, na Cidade do Rio de Janeiro. 

Na linguagem dos índios Tamoios o vocábulo Carioca significa “descendente do 

branco, procedente do europeu, o mestiço de procedência do branco”, podendo, também, ser 

“a casa branca do europeu”. 

Seu casco era todo de ferro e possuía as seguintes dimensões principais: 265 t de 

deslocamento máximo; 150 t de tonelagem de registro; 38,0 m de comprimento total; 36,0 m 

de comprimento entre perpendiculares; 6,0 m de boca máxima; 5,5 m de boca moldada; 7 pés 

de calado à vante e 8 pés de calado à ré. 



 

Sua propulsão era fornecida por duas máquinas alternativas a vapor, de tríplice 

expansão de 125 CV de potência cada uma. O vapor era produzido por uma caldeira 

cilíndrica de duas fornalhas e a energia elétrica era fornecida por um alternador que produzia 

110 v de corrente contínua, a 55 Ampères. Não possuía armamento e seus porões e tanques 

transportavam 60 t de carvão e 30 t de água. 

Pelo Aviso Ministerial de 16 de março de 1938, passou a denominar-se Grumete. 

 


