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

 

Rebocador de casco de aço, destinado ao alto-mar, construído na Inglaterra e lançado 

ao mar em 1913. Foi incorporado à Armada a 17 de dezembro de 1915. Pelo Aviso nº 1.465, 

de 21 de março de 1914, recebeu o nome do Tenente Mário Alves, em homenagem a um 

oficial, natural da Bahia, que a bordo do cruzador Bahia, foi assassinado pela tripulação do 

navio, revoltada no ano de 1910, durante a Revolta da Chibata.  

Em 17 de dezembro de 1915 o navio foi incorporado à Esquadra como aviso-faroleiro, 

pelo Aviso n.º 4377, ficando sediado em Natal-RN. 

Tinha as seguintes características: deslocamento de 290 t; comprimento de 35,4 m; 

boca, 6,5 m; pontal, 3,28 m. Força de máquina 450 cv. Velocidade, 12 milhas. Foi chamado 

primitivamente de Aimoré. 

Em 1917, participou da construção dos Faróis de Garcia D'Ávila e de Ilhéus.   

Em 1920, realizou várias comissões de inspeção de faróis, operando a partir de Natal. 



 

 Em novembro de 1923, esteve empregado no serviço de inspeção e transformação dos 

faróis da costa do Espírito Santo e Bahia. Em dezembro, esteve encarregado da transformação 

do Farol de Itapuã, e de reparos no da Baía Peixe-Pau, em Maceió; do carregamento do Farol 

de Rocas e montagem do Farol da Baía da Traição, na Paraíba. 

 Em janeiro de 1924, esteve montando o farol da entrada de Natal; e inspecionando o de 

Ratas, em Fernando de Noronha; aportou em Natal, à Baía da Traição, a Recife e a São Luís 

do Maranhão, onde transformou o Farol de Alcântara. Rumou para o Pará, onde transformou 

os Faróis de Buiussu, Camaleão, Capim, Arrozal, Cotijuba, Tatuoca e Chapéu-Virado, 

durante o mês de fevereiro. Em março, transformou os Faróis de Soure, Joanes e 

Machadinho. 

A 30 de março, suspendeu de Belém e fundeou em Salinas, de onde rumou para o 

Maranhão. Por Decreto nº 16.623, de 1° de outubro desse ano, foi incorporado à Diretoria de 

Navegação. Entregue ao Arsenal de Marinha do Pará para reparos, por Aviso nº 832, de 7 de 

março de 1931, sendo substituído no serviço pelo Rebocador Amapá. 

Em 16 de setembro de 1926, pelo Aviso n.º 3.740 do Ministério da Marinha teve sua 

designação alterada de Aviso-Faroleiro para Navio-Faroleiro. 

Em 9 de maio de 1927, suspendeu para percorrer o litoral nordeste, tendo realizado até 

30 de novembro os seguintes serviços: no Espírito Santo recarregou os Faróis da Ilha do 

Francês, Escalvada e Pacotes; instalou um equipamento AGA no Farol do Rio Doce, e 

colocou a boia de luz Baixa Grande; nas Alagoas, fez modificações no equipamento do farol 

de Maceió e colocou uma nova boia de luz em Peixe-Pau; em Pernambuco, transformou os 

faróis de Santo Agostinho e de Olinda para o sistema AGA, substituiu a lanterna do Farol de 

Ponta de Pedras e foi a Rocas para recarregar e pintar o farol; por fim, no Rio Grande do 

Norte, transformou os faróis de Bacopari e Calcanhar para o sistema AGA, montou o Farol de 

Santo Alberto com sistema AGA e aumentou a torre e melhorou o sistema AGA no Farol dos 

Reis Magos. Em 9 de maio, suspendeu do Rio de Janeiro, em comissão de apoio aos faróis do 

Norte e Nordeste. Em 28 de julho, automatizou o Farol do Rio Doce (ES), que passou a 

funcionar a gás acetileno. 



 

Em 1928, realizou trabalhos no Farol da Ponta do Mel, no Ceará. 

Permaneceu, durante todo o ano de 1930, em comissão na Costa Norte do País. 

Em 7 de março de 1931, pelo Aviso nº 832, foi entregue ao Arsenal de Marinha do 

Pará para reparos, sendo nesse período substituído pelo Aviso Amapá. 

 Entrou em serviço em setembro de 1932. Passou a servir na Flotilha do Amazonas, por 

Aviso de 16 de janeiro de 1933. A 26 de fevereiro desse ano, havia sido reincorporado à 

Flotilha do Amazonas. A 28 de abril de 1938, foi reclassificado como Aviso, mandando 

suprimir o título Tenente, que acompanhava seu nome. 

 Durante a Segunda Guerra Mundial, a 1° de outubro de 1942, suspendeu da Ilha do 

Machadinho no Pará, recolhendo seis sobreviventes de um navio torpedeado, levando-os para 

Belém. 

 O Aviso nº 202, de 12 de janeiro de 1951, reconstituiu a Flotilha do Amazonas, 

mantendo incorporar este navio novamente e o reclassificar como Rebocador. Em julho de 

1956, foi transferido, a reboque do Triunfo, de Belém para Recife, quando teve baixa do 

serviço ativo da Marinha. 

 

 


