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

Aviso de pesca, construído como navio mercante no Estaleiro da firma Howaldstwerke 

da cidade de Kiel, Alemanha, em 1905, para a Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro, 

onde ostentou o nome de Vênus e posteriormente Oyapock. 

Foi entregue pelo Lloyd Brasileiro ao Ministério da Marinha e incorporado à Esquadra 

brasileira em 11 de setembro de 1924, por meio do Memorando n
o
 1670, de 8 de setembro de 

1924, do Ministro da Marinha, ocasião em que foi passada a sua Mostra de Armamento. 

Primeiro navio a ostentar o nome Aspirante Nascimento, rende uma homenagem ao 

Aspirante Joaquim Cândido do Nascimento, morto em combate a bordo da Canhoneira 

Mearim na passagem de Cuevas em 12 de agosto de 1865, durante a Guerra contra o Governo 

do Paraguai. 



 

O navio, como aviso de pesca, teve a sua baixa do Serviço Ativo da Marinha e a 

consequente Mostra de Desarmamento decretadas pelo Aviso Ministerial n
o
 713, de 3 de 

janeiro de 1926 e Ordem do Dia n
o
 18, de 5 de março de 1926, do chefe do Estado-Maior da 

Armada. 

A cerimônia de desincorporação e posterior devolução à Companhia de Navegação 

Lloyd Brasileiro ocorreu na Cidade do Rio de Janeiro, no dia 22 de março de 1926, voltando 

o navio a ostentar o antigo nome de Oyapock. 

Dezoito anos depois, em 1944, o mesmo navio foi cedido, por empréstimo, à Marinha 

do Brasil pela Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro, sendo incorporado à Armada, 

agora como Navio Auxiliar Aspirante Nascimento, com o Indicativo de casco V4, pelo Aviso 

Ministerial n
o
 1501, de 21 de setembro de 1944. 

Posteriormente, foi reclassificado como Navio Hidrográfico Aspirante Nascimento pelo 

Aviso Ministerial n
o
 1759, de 9 de setembro de 1946.  

O navio teve seu casco construído todo em aço, com as chapas rebitadas, possuindo 

107 cavernas, três conveses e duplo-fundo, onde estão os tanques de lastro, aguada, compasso 

e reserva. 

Suas principais características eram: 1.187 t de deslocamento máximo; 914 t de 

deslocamento normal; 60,96 m de comprimento total; 9,19 m de boca máxima; 3,60 m de 

pontal; 3,20 m de calado máximo à ré e 2,80 m à vante; e 10 nós de velocidade máxima. 

O sistema de propulsão era formado por duas máquinas motrizes alternativas 

invertidas, a vapor, de tríplice expansão e três cilindros de 800 HP a 140 RPM, fabricadas 

pela Firma Howadstwerke, o que permitia uma velocidade máxima de 10 nós e uma 

velocidade econômica de 8 nós. 

Seu raio de ação era de 1.900 milhas náuticas na velocidade econômica de 6 nós, de 

1.400 milhas náuticas na velocidade de 8 nós e 1.600 milhas náuticas na velocidade de 7 nós. 

Possuía dois eixos e dois hélices de quatro pás.  

O vapor era fornecido por duas caldeiras principais, cilíndricas, flama tubulares de 

chama invertida, alimentadas a carvão, que consumiam 18 t de carvão por dia. 



 

A energia elétrica em corrente contínua era fornecida por dois dínamos, sendo um 

fabricado pela Siemens Schuckert e outro pela Clark Chapman & Co., acionados por 

máquinas motrizes alternativas a vapor, sendo uma principal e uma auxiliar. 

Possuía duas carvoeiras, a boreste e a bombordo, com capacidade de 140 toneladas, e 

tanques de aguada com capacidade para 168 t de água e dois porões com capacidade de 483 

metros cúbicos. 

Seu armamento era constituído apenas por armas portáteis para equipar uma força de 

desembarque, sendo dotado de: 13 fuzis Mauser modelo 1908; três pistolas Colt 45; e três 

submetralhadoras Thompson. 

O navio era dotado de dois ferros tipo Smith de 800 kg e 750 kg, talingados a duas 

amarras de 7 quartéis cada uma. 

Para navegação, possuía uma agulha magnética padrão de líquido tipo DN Mod. 3 no 

tijupá e uma agulha magnética de governo tipo Kelvin no passadiço e várias agulhas 

magnéticas para pequena embarcação. 

Além disso, possuía um odômetro de superfície Walker’s Trident, com repetidora 

elétrica no passadiço, uma máquina de sondar tipo Warluzel, um ecobatímetro Kelvin Hughes 

modelo M.S.12, um ecobatímetro tipo EB3 e um radiogoniômetro Telefunken tipo 371. 

Para as comunicações, era dotado de um transmissor TDE2, dois transceptores Collins 

TCS4, três receptores dois holofotes de sinais, bandeiras e escote na verga do mastro. 

Para salvamento, o navio era dotado de duas lanchas hidrográficas a motor, de 10 m 

cada uma, uma baleeira, um bote, uma chalana e oito balsas salva-vidas. 

Inicialmente classificado como aviso de pesca, sua tripulação era de oito oficiais, dez 

suboficiais, 52 praças e 13 taifeiros. 

Posteriormente, já como navio-auxiliar, sua tripulação era formada por cinco oficiais, 

dois suboficiais, nove sargentos, nove cabos, 23 marinheiros e sete grumetes. 

Como navio hidrográfico, sua tripulação passou a ser de nove oficiais, dois suboficiais, 

11 sargentos, 15 cabos, 38 marinheiros e 11 taifeiros. 



 

Como aviso de pesca em 1924, seu primeiro comandante foi o Capitão de Corveta 

Milcíades Portela Ferreira Alves. 

Por ocasião da Mostra de Armamento, assumiu o comando do navio o Capitão-Tenente 

José Joaquim Berford Guimarães, que era o imediato, uma vez que o comandante não estava 

presente. 

Durante dois anos prestou serviços à Marinha brasileira, em comissões pelo litoral do 

Brasil, fazendo inúmeras viagens à Ilha da Trindade. 

Após a sua baixa do serviço ativo da Marinha, voltou a prestar serviços à Companhia 

de Navegação Lloyd Brasileiro como o Navio Mercante Oyapock. 

Seu último comandante, como aviso de pesca foi o Capitão de Corveta Tibúrcio 

Marciano Gomes Carneiro. 

Como Navio Hidrográfico Aspirante Nascimento e subordinado à Diretoria de 

Navegação, seu primeiro comandante foi o Capitão de Corveta Jonas d’Oliveira Paredes.  

O navio realizou inúmeras comissões hidrográficas e de apoio à sinalização náutica, 

navegando um total de 28.766,2 milhas e perfazendo um total de 170 dias de mar. 

No período, realizou nove docagens no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, para 

reparos e modificações estruturais e de máquinas e manutenção.  

Decorrente das modificações efetuadas, teve a sua silhueta alterada, principalmente na 

superestrutura. 

A sua baixa do serviço ativo da Marinha do Brasil foi decretada pelo Aviso n
o
 842, de 

11 de abril de 1953, do Ministro da Marinha, sendo a sua Mostra de Desarmamento realizada 

no dia 13 de abril de 1953, na Doca 11 de Junho, no Porto do Rio de Janeiro. 

Seu último comandante, como navio hidrográfico, foi o Capitão de Corveta Paulo 

Silveira Werneck. 

Foram seus Comandantes:  

Na condição de Aviso de pesca 

Capitão de Corveta Milcíades Portela Ferreira Alves      1924 a 1925 

Capitão de Corveta Tibúrcio Marciano Gomes Carneiro     1925 a 1926 



 

 

Na condição de Navio Auxiliar/Navio Hidrográfico 

Capitão de Corveta Jonas D’Oliveira Paredes   22/08/1944 a 19/09/1945 

Capitão de Corveta Dario Camillo Monteiro  19/09/1945 a 31/07/1947  

Capitão de Corveta Leopoldo Francisco Corrêa Dias de Paiva  31/07/1947 a 14/05/1948 

Capitão-Tenente Geraldo de Azevedo Henning (Interino)  14/05/1948 a 21/04/1949 

Capitão de Corveta João Faria de Lima  21/04/1949 a 04/04/1950 

Capitão de Corveta Antônio Augusto Cardoso de Castro  04/04/1949 a 20/06/1951 

Capitão de Corveta Érico Bacellar da Costa Fernandes  20/06/1951 a 09/04/1952 

Capitão-Tenente Manoel Palumbo Brandão (Interino)  09/04/1952 a 29/04/1952 

Capitão-Tenente Cláudio dos Santos Plata (Interino)  29/04/1952 a 12/08/1952 

Capitão de Corveta Paulo Silveira Werneck   12/08/1952 a 13/07/1953 

 


