
BABITONGA

Contratorpedeiro de Escolta 

Incorporação: 10 de março de 1945.

Baixa: 22 de julho de 1964.

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

Contratorpedeiro de Escolta, ex  USS Alger DE101, construído nos Estaleiros Dravo

Corporation,  Wilmigton,  Delaware nos Estados  Unidos.  Teve sua  quilha  batida  em 2 de

janeiro de 1943, sendo lançado ao mar em 8 de julho de 1943. Foi incorporado à Marinha do

Brasil em 10 de março de 1945 pelo Aviso Ministerial nº 503A e incorporado à Força Naval

do Nordeste  pelo Aviso Ministerial  nº  507 de 12 de março de 1945, sendo submetido a

Mostra  de  Armamento  em  13  de  março  de  1945.  Recebeu  o  indicativo  visual  Be7,

posteriormente alterado para D16. Primeiro navio da Marinha do Brasil a ostentar o nome



Babitonga, fazendo alusão ao rio que corta o município de São Francisco do Sul em Santa

Catarina. Pertenceu a uma classe desenvolvida para o combate aos submarinos, atuando com

resultados significativos na Segunda Guerra Mundial. Dessa classe, oito foram cedidos ao

Brasil: Bertioga; Beberibe; Bracuí; Bauru; Baependi; Benevente; e Bocaina.

Os  navios  desta  classe,  denominados  classe  B,  introduziram  novos  equipamentos,

táticas e conceitos na Marinha do Brasil à época, sendo durante anos, considerados a espinha

dorsal  da  Esquadra.  Eram  navios  antissubmarinos  usados  para  enfrentar  os  submarinos

imersos, como na superfície e por terem sua propulsão Diesel elétrica permitia um aumento

gradual e rápido de velocidade. 

O  navio  possuía  171  cavernas,  sendo  dividido  em  73  compartimentos  estanques

longitudinais.  Tinha  as  seguintes  características:  1.574t  de deslocamento  em plena  carga;

1.512t de deslocamento normal; 1.318t de deslocamento leve; 93,27m de comprimento total;

91,44m de comprimento entre perpendiculares; 11,17m de boca extrema; 6,33m de pontal na

seção mestra; 3,88m de calado a plena carga à vante; 3,02m de calado a plena carga à ré;

3,06m de calado normal à vante; 3,06m de calado normal à ré; 2,89m de calado leve à vante;

2,72m de calado leve à ré.

O navio possuía um total de cinco canhões, assim distribuídos: três de calibre 76,2mm

Michele PP & MFG Co, constituindo a bateria principal e dois de calibre 40mm, constituindo

a bateria secundária. Os três canhões de 3”/50 calibre 76,2mm, tinha um alcance máximo de

1.200 jardas (cerca de 11.000m) e alcance eficaz de 4.000 jardas (cerca de 3.650m). Os dois

canhões  de  calibre  40mm eram montados  em reparo  duplo  com um alcance  máximo de

11.000 jardas (cerca de 10.000m) e alcance eficaz de 2.800 jardas (cerca de 2.550m).

Possuía oito metralhadoras Oerlikon de calibre 20mm com o alcance máximo de 4.800

jardas (cerca de 4.400m) e eficaz de 2.000 jardas (cerca de 1.800m). Dispunha de um reparo

aéreo triplo de tubos lança-torpedos Nordberg Mfg-Co, para lançamento de torpedos Bliss

Lewitt, com 21” ou 533mm.



Era equipado com propulsão Diesel elétrica distribuída por quatro praças de máquinas,

a saber: dois motores Diesel principais, General Motors, 16-278A, dois tempos, oito cilindros

em “V”,  injeção sólida,  1700HP de  potência  cada,  750RPM, 3.400HP de  potência  total,

localizados um em cada praça.  Cada motor acionava diretamente um gerador tipo D.C.2,

excitação separada, corrente contínua (CC), 750RPM, 1.200KW, 525 volts, 2.290 amperes,

que alimentavam quatro motores elétricos principais, dois para cada eixo, ligados em série,

modelo  D.C.814,5,  corrente  contínua,  600RPM,  525  volts,  1.500HP  de  potência  cada,

3.000HP de potência total.

 Em cada praça ficava localizado um motor elétrico e acionavam dois hélices de três

pás;  dois  lemes compensados e  conjugados com comando elétrico hidráulico automático,

desempenhando  20,2 nós  de  velocidade  máxima em emergência,  19,2 nós  de  velocidade

máxima sustentável, 17 nós a toda força, 15 nós de velocidade padrão e 11 nós de velocidade

econômica.

Para serviços gerais o navio dispunha de dois motores Diesel General Motors, dois

tempos, oito cilindros, 339HP, modelo 8-268A que acionavam dois geradores de 200KW,

CA, 450 volts, Westinghouse, para serviço e viagem; dois motores Diesel General Motors, 3

cilindros  em  linha,  modelo  3-268A,  dois  tempos,  143HP,  acionando  dois  geradores  de

100KW,  CA,  450  volts,  para  serviço  de  porto  e  emergência;  três  compressores  de  ar

Worthington  Pump,  de  alta,  média  e  baixa  pressão;  grupo  destilatório  Griscon-Russel

Soloshell, baixa pressão, duplo efeito, 4.000 galões/24h, duas caldeiras auxiliares Cycloterm

MC-90,  flama  tubular,  3.000  libras/vapor/hora;  duas  máquinas  frigoríficas  Carrier  que

refrigeravam duas câmaras para mantimentos.

Para navegação, defesa e comunicações dispunha de agulha giroscópica Sperry marc

XIV, mod. 5; traçador de derrota; odômetro de fundo; ecobatímetro Submarine Signal Co.

NJ-9; radiogoniômetro RCA DP-13, 100 a 1.500Kcs; sonar QCT Submarine Signal Co.; radar

SL-A Western Eletric Co. para detecção de alvos de superfície; radar SA-2 para defesa aérea;

para  identificação  de  aviões  e  navios  aliados  dispunha  de  equipamento  BN;  cinco

transmissores e nove receptores de rádio.



Para salvamento e serviços o navio dispunha de uma lancha a Diesel, quatro cilindros,

25HP, com capacidade para 24 homens;  quatro balsas para 25 homens cada; cinco redes

flutuantes para 25 homens cada; 250 coletes salva-vidas. Em 1956, a lancha foi substituída

por outra, movida a Diesel, 54HP, com capacidade para 60 homens.

Sua lotação era de 13 oficiais e 213 praças, quando armado em guerra, e 188 homens

em tempo de paz.

Durante  os  19  anos,  quatro  meses  e  dezenove  dias  em  que  o  Contratorpedeiro

Babitonga permaneceu no Serviço Ativo da Marinha, percorreu 156.318 milhas e fez 719,5

dias de mar.

No dia 22 de julho de 1964, em cumprimento ao Aviso Ministerial nº 219 de 7 de

fevereiro de 1964 foi passada a Mostra de Desarmamento do Contratorpedeiro  Babitonga,

presidida pelo Contra-Almirante Haroldo Mathias Costa, delegado do Chefe do Estado-Maior

da Armada, estando presente o Contra-Almirante Armando Zenha de Figueiredo, Diretor do

Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. Após a baixa, foi determinada sua venda como sucata

pelo então Serviço de Alienação de Bens do Ministério da Marinha.

Dentre  as  numerosas  missões  desempenhadas  pelo  Contratorpedeiro  Babitonga

destacam-se às relativas às operações de caça antissubmarino e apoio ao serviço aéreo de

evacuação  das  tropas  americanas  vindas  da  Europa,  durante  a  Segunda  Grande  Guerra

Mundial. Cabe ainda Ressaltar:

14/03/1945 – Desatracou do cais da Base Naval de Natal (RN) com destino ao Porto de

Recife (PE);

19/06/1946 – Suspendeu do Porto do Rio de Janeiro (RJ) para realizar o socorro marítimo ao

tráfego aéreo americano na rota Ascensão-Natal e vice-versa;

31/07/1946 – Suspendeu do Porto do Rio de Janeiro (RJ)  para prestar  socorro ao Navio

Auxiliar  Duque de Caxias  com incêndio a bordo próximo a Cabo Frio (RJ).  Recebeu da

embarcação salva-vidas do Duque de Caxias 67 sobreviventes, todos passageiros;

23/12/1946 – Suspendeu do Porto do Rio de Janeiro (RJ) para a comissão de Proteção à

Regata Internacional Buenos Aires – Rio de Janeiro;



08/07/1949  –  Suspendeu  do  Porto  de  Angra  dos  Reis  (RJ)  para  prestar  socorro  ao  Iate

mercante Tipity, que se encontrava em perigo próximo ao Cabo de São Tomé (RJ);

02/11/1949 – Suspendeu do Porto do Rio de Janeiro (RJ) com destino a Salvador (BA) para

representar  a  Marinha  nas  solenidades  do  centenário  de  nascimento  do  Conselheiro  Rui

Barbosa;

19/03/1951 – Suspendeu do Porto do Rio de Janeiro (RJ) para representar a Marinha nas

comemorações do centenário da cidade de Joinville (SC);

01/05/1951 – Desatracou do cais da Ilha das Cobras (RJ), após ter recebido sacos de milho,

em demanda ao Porto de Santos (SP) para receber sacos de algodão.

20/06/1951 – Desatracou do cais do Porto de Recife (PE) para transportar uma comissão da

Diretoria de Documentação e Cultura da Prefeitura de Recife (PE) em missão de pesquisas ao

Atol de Rocas;

17/01/1957 – Desatracou do Cais da Ilha das Cobras (RJ) para prestar socorro a um navio

petroleiro, da Petrobras, atracado ao cais de Ilha Comprida (SP);

13/06/1962 – Suspendeu do cais da Base Naval de Natal (RN) para esclarecer a situação de

pesca de um barco francês denominado  Plomarch. Foi apreendida a referida embarcação e

escoltada até o Porto de Natal (RN).

Foram seus comandantes:

Capitão de Corveta Daniel dos Santos Parreira 10/03/1945 a 27/05/1946

Capitão de Corveta Ernesto de Mello Baptista 27/05/1946 a 14/10/1947

Capitão de Corveta Waldeck Lisboa Vampré 14/10/1947 a 08/03/1949

Capitão de Corveta Antonio Junqueira Giovannini 08/03/1949 a 14/01/1950

Capitão de Corveta Thomaz Alves Filho 14/01/1950 a 14/11/1950

Capitão de Corveta Luiz Gonzaga Doring 14/11/1950 a 14/04/1951

Capitão-Tenente Roberto Mario Monnerat (interino) 14/04/1951 a 08/08/1951

Capitão de Corveta Aprígio Brandão Carvalho 08/08/1951 a 13/03/1952

Capitão de Corveta Paulo Tavares Dias Pessôa 13/03/1952 a 30/09/1952

Capitão de Corveta Joaquim Americo dos Santos Coelho Lobo 30/09/1952 a 25/02/1954



Capitão de Corveta Geraldo da Cruz Ribeiro 25/02/1954 a 18/10/1954

Capitão de Corveta Paulo Antonioli 18/10/1954 a 30/12/1955

Capitão de Corveta Evaldo Assumpção 30/12/1955 a 13/04/1956

Capitão de Corveta Jayme Leal Costa Filho 13/04/1956 a 29/12/1956

Capitão de Corveta Hermano Alfredo Hebert Von Sydow 29/12/1956 a 27/09/1957

Capitão de Corveta Mario da Costa Paiva 27/09/1957 a 13/05/1958

Capitão de Corveta Ivan Modesto de Almeida 13/05/1958 a 13/10/1958

Capitão de Corveta João Mario Baptista 13/10/1958 a 20/04/1959

Capitão de Corveta Alfredo Carlos Soares Dutra 20/04/1959 a 09/04/1960

Capitão de Corveta Fernando Ribeiro Macedo 09/04/1960 a 24/08/1960

Capitão de Corveta Auro Madureira 24/08/1960 a 17/11/1961

Capitão de Corveta Paulo Vianna Castelo Branco 17/11/1961 a 04/01/1963

Capitão de Corveta Waldyr Chaves de Miranda 04/01/1963 a 12/03/1964

Capitão-Tenente Nelson Ceriani Bragança 13/03/1964 a 22/07/1964


