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

Contratorpedeiro da classe Amazonas (Classe A), segundo de uma série de seis, 

Amazonas, Araguari Ajuricaba, Acre, e Apa, cuja quilha foi batida no Arsenal de Marinha do 

Rio de Janeiro, em 20 de julho de 1940, acompanhado do Amazonas. Lançado ao mar em 29 

de novembro de 1943 e incorporado à Armada em 3 de setembro de 1949 (Aviso n
o
 1.711) 

com indicativo visual A5, posteriormente alterado para D14. Foi o segundo navio a ostentar 

este nome na Marinha do Brasil. 

Deslocava 1.258 t leve; 1.418 t padrão; 1.666 t normal e 1.886 t máximo; suas 

dimensões eram: 98,5 m de comprimento; 95,09 m entre perpendiculares; 10,06 m de boca 

extrema; 6,09 de pontal a meio navio; 3,30 m de calado máximo e 2,91 m de calado mínimo.  



 

Era dotado de duas turbinas a vapor Westinghouse Elec. & MFG Co, com potência total 

de 34.600 HP (três caldeiras Babcock & Wilcox); velocidade máxima de 34 nós (máxima 

mantida); raio de ação de 5.200 milhas a 13,5 nós (econômica). 

Era artilhado, originalmente, com quatro reparos singelos de 127 mm, um reparo duplo 

de 40 mm Bofors e seis metralhadoras Oerlikon, passando, posteriormente, por diversas 

modificações e modernizações. 

Sua lotação totalizava 254 homens, dos quais 15 oficiais. 

Os navios de sua classe, conhecida como Classe A, foram construídos em substituição 

aos seis Classe J, contratados a estaleiros ingleses desde 1936, alguns já lançados ao mar em 

1938 e em vésperas de iniciar as provas de mar. Em virtude do Estado de Guerra, o Governo 

inglês, dentro do previsto no contrato, requisitou os seis navios, indenizando devidamente o 

Governo brasileiro. A incumbência de construí-los recaiu, então, sobre o Arsenal de Marinha 

do Rio de Janeiro, que foi compelido a adaptar os desenhos do casco inglês aos meios de 

propulsão de desenho americano e seu complementos, instalações elétricas, armamento, etc, 

únicos disponíveis em face da escassez mundial de equipamentos causada pela grande 

mobilização bélica do período. Ao serem equipados com material de procedência americana, 

com dimensões mais avantajadas, o resultado traduziu-se em navios híbridos em sua 

disposição final, com redução de espaços disponíveis, do raio de ação e prejuízo da 

estabilidade. 

Para correção de tais defeitos, várias alterações foram efetuadas ao longo do tempo: em 

1956, foram retirados o canhão de 127 mm n
o
 2 e as metralhadoras de 20 mm n

o 
1 e 2; em 

1957, foram substituídos os três canhões de 127 mm, por outros, equipados com 

telecomando; foram retiradas as metralhadoras n
os 

3 e 4 e instalado um reparo duplo de 40 

mm à vante; em 1959, foram retiradas as metralhadoras de 20 mm n
os 

5 e 6, ficando o navio 

com a seguinte configuração de armamento; três reparos singelos de canhão de 127 mm e 

dois reparos duplos de 40 mm. 

Originalmente dotado de dois reparos quádruplos de lança-torpedos MK14, mod.12, 

calibre 21 pol., em 1957, teve um de seus tubos retirados, devido à impossibilidade de serem 



 

conteirados, e instalados um em cada bordo, podendo disparar também, torpedos MK8 ou 

MK15, mediante alteração da posição dos reténs, operação facilmente efetuada a bordo. A 

direção de tiro de torpedos era operada por meio do sistema tipo T-2 ou pelas alças MK5 

mod.1. E, por último, em 1972, foram retiradas as duas calhas MK3 de lançamento de 

bombas de profundidade; os dois morteiros singelos MK6; substituído o mastro por um outro 

tipo trípode, para sustentação de moderno equipamento eletrônico. 

Durante o período que serviu à Marinha do Brasil, realizou inúmeras missões as quais se 

destacam: 

Em fevereiro de 1950 realizou manobras no Porto de Manaus (AM), acompanhado do 

Contratorpedeiro Amazonas; 

Em setembro de 1951 representou a Marinha do Brasil no IV Centenário da Fundação da 

Cidade de Vitória (ES); 

No mês de setembro de 1961 realizou a escolta do Navio-Aeródromo estadunidense 

Kitty Hawk, em visita ao Rio de Janeiro, juntamente aos Contratorpedeiros Pará, Paraíba, 

Amazonas e Araguari; 

Em dezembro de 1961 realizou manobras com o Esquadrão britânico, tendo como 

capitânia o Navio-Aeródromo Ligeiro Minas Gerais; 

Realizou numerosas comissões no exterior, tais como Montevidéu e Mar del Plata em 

novembro de 1960), San Juan de Porto Rico no mês de janeiro de1970, Trinidad em fevereiro 

de 1970 e La Guaíra em janeiro de 1971; 

No dia 22 de maio de 1974, em cumprimento ao Aviso Ministerial n
o  

0218, da mesma 

data, foi realizada a Mostra de Desarmamento, sendo o navio entregue ao Arsenal de Marinha 

do Rio de Janeiro para venda como sucata, tendo em seus 25 anos de existência totalizado 

183.000 milhas navegadas e 815 dias de mar. 

Foram seus Comandantes: 

Capitão de Fragata Raymundo da Costa Figueira  

Capitão de Fragata Sylvio Heck  

Capitão de Fragata João Arthenio Marques  



 

Capitão de Corveta Archanjo Pereira da Silva (interino)  

Capitão de Fragata Augusto Roque Dias Fernandes  

Capitão de Fragata Haroldo Mathias da Costa 

Capitão de Fragata Amarílio Alves Teixeira  

Capitão de Fragata Júlio Xavier de Araújo e Silva 

Capitão de Fragata Hélio Ramos de Azevedo Leite  

Capitão de Fragata Érico Bacelar da Costa Fernandes 

Capitão de Fragata Rubens de Castro Figueiroa  

Capitão de Fragata José Uzeda de Oliveira 

Capitão de Fragata Archanjo Pereira da Silva  

Capitão de Fragata Manoel Abud  

Capitão de Fragata Alberto  

Capitão de Fragata Evaldo Assumpção  

Capitão de Fragata Aloysio Mendes Lopes  

Capitão de Fragata Gustavo Francisco Feijó Bittencourt  

Capitão de Corveta José A. Didier Barbosa Vianna (interino) 

Capitães de Fragata Dolmar Fernandes Nataro  

Capitão de Fragata José A. Didier Barbosa Vianna  

Capitão de Corveta Nelson Murillo Martins (interino) 

Capitão de Fragata Murillo Souto Maior de Castro 

Capitão de Fragata Henrique Rubem Costa Velloso  

Capitão de Corveta Jorge Isidoro da Silva (interino)  

Capitães de Fragata Walter Ferreira 

Capitão de Fragata Antônio Luiz Franco de Sá  

Capitão de Fragata Fernando Paulo Nunes Baptista 

Capitão de Fragata Milton Mattos dos Santos  

Capitão de Fragata Luiz Carlos Selano Bacellar 

Capitão de Corveta José Luiz de Souza  


