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Navio de  Apoio  Oceanográfico  (ex  M.S.  Thala  Dan)  construído na  Dinamarca,  no

Estaleiro de Aalborg Vaerft. Sua quilha foi batida em 1956, sendo lançado ao mar em 8 de

maio de 1957. No ano de 1965 foi docado em Gotemburg na Suécia, quando passou por um

longo reparo, trocando as chapas do seu casco. Em 1975 foi modernizado no Estaleiro de

Frederikshavn, na Dinamarca, quando foi colocado mais um convés na superestrutura e um

convés de voo para helicópteros.

O Thala Dan era um navio de carga, próprio para navegação polar e foi classificado

pelo  Lloyds  como +  100  Al.  A classe  para  navegação  em gelo  era  1  A (especialmente

reforçado  para  navegação  polar).  Foi  incorporado  a  Marinha  do  Brasil  pela  Portaria



Ministerial no 1.054 de 6 de setembro de 1982, como navio de 1ª Classe. Teve sua Mostra de

Armamento no dia 28 daquele mês, quando foi denominado de Barão de Teffé e recebeu o

indicativo visual H42 e internacional PWBT.

Em conformidade  com  a  Ordem  do  Dia  n°  003  de  30  de  novembro  de  1982  da

Diretoria-Geral  de  Navegação  passou  para  subordinação  da  Diretoria  de  Hidrografia  e

Navegação.

Pela Portaria Ministerial n° 0342 de 23 de maio de 1994 foi reclassificado como Navio

Faroleiro.

Primeiro e único navio a ostentar o nome  Barão de Teffé, homenageia o Almirante

Antônio Luís von Hoonholtz (Barão de Teffé), que se destacou pelos feitos na Guerra do

Paraguai. Nasceu em Itaguaí (RJ) a 9 de maio de 1837 e faleceu em Petropólis (RJ) a 6 de

fevereiro de 1931.

Suas características eram: 82,11 m de comprimento; 65,53 m de comprimento entre

perpendiculares; 13,72 m de boca moldada; 6,30 m de calado carregado. Seu deslocamento

era de 2.182,7 t e a velocidade de cruzeiro era de 12,5 nós.

O sistema de  propulsão compreendia  um motor  diesel  B&W, 7 cilindros,  tipo 735

VBF, supercarregado, com 1800 BHP a 300 RPM, acoplado a um eixo com hélice de passo

controlável (HPC) via engrenagem redutora. 

A  energia  elétrica  disponível  era  transformada  para  VAC  (60  Hz)  por  meio  de

conversores para utilização em diversos equipamentos, sendo gerada por meio de geradores

Frichs, 6 cilindros, tipo 6-185 CU com supercarregador EHK, 500-600 HP a 900 RPM, um

gerador HANSA tipo G-30, 340 KW, 220 VDC, um gerador de emergência BUKH, tipo 3-

C135 e um gerador de 27 kw, 220 VDC.

    A água era produzida por um grupo ATLAS com capacidade para 12 t/d, aproveitando

a água de refrigeração do MCP e dos MCA. 

A frigorífica usava uma máquina LEMKUHL com dois compressores BINZER, tipo

PKO 16 x 1450 RPM. 



A máquina do leme era eletro-hidráulica e podia ser acionada apenas por pressão do

fluído em caso de falha elétrica.

Os porões de carga e todos os compartimentos habitáveis possuíam ventilação forçada.

O navio possuía apenas uma máquina de ar-condicionado para refrigeração de todos os

compartimentos habitáveis. O aquecimento era feito pelo mesmo sistema de ar-condicionado

ou por aquecedores elétricos locais.

Todas as auxiliares de bordo, tais como bombas e compressores, eram movidas através

de motores elétricos de corrente contínua. O controle total da propulsão podia ser feito pelo

passadiço, além de localmente e do ninho de pêga.

O equipamento do convés compreendia:  máquina de suspender  eletromecânica;  um

guincho com cabestrante na popa; quatro paus de cargas eletromecânicas, com as seguintes

capacidades: 1 x 30 t, 1 x 10 t e 2 x 5 t. Possuía ainda dois barcos salva-vidas, sem cobertura,

motorizados  e  com capacidade  para  40  pessoas  cada  e  oito  balsas  salva-vidas  infláveis,

acondicionadas em casulas de fibra. 

O equipamento  de  navegação  e  meteorologia,  compreendia  uma agulha  magnética,

uma agulha giroscópica Anschultz, modelo K8051, com 5 repetidoras, um rádio goniômetro,

não  automático,  de  modelo  antiquado,  sem  dados  de  placa  e  sem  manual,  um  piloto

automático  Decca  550,  um  odômetro  de  superfície,  Trident  antiquado,  um  receptor

SATNAV, marca SAL (JUGNER-MARINE), modelo ESZ 400, um ecobatímetro SIMRAD

EM 3 F  para  navegação  e  um EK 18B,  sem PDR,  um anemômetro  AERODANE,  sem

indicador de direção, modelo antiquado e um microfacsímile NAGAFAX.

Para comunicações existia um compartimento para a estação rádio que possuía dois

transmissores e três receptores instalados em 1975. As comunicações com helicópteros eram

providas pelo interessado. As comunicações internas eram feitas por tubo acústico ou por

telefones elétricos. 

Para alojamento possuía  camarotes para 120 tripulantes,  sendo distribuídos para 14

oficiais, 52 praças e 54 componentes de expedição. 



Pelo  Ofício  do  Estado-Maior  da  Armada  n°  1515  de  14  de  julho  de  1982  foi

estabelecida  a  lotação  de  10  oficiais  e  35  praças.  Quando  embarcado  helicóptero  seria

acrescida de dois oficiais aviadores, quatro praças de manutenção e dois mergulhadores.

Durante  o período que esteve  incorporado à  Marinha do Brasil  navegou 257.615,9

milhas e perfez 2.283,5 dias de mar, destacando as principais comissões:

 No  período  de  dezembro  de  1982  a  fevereiro  de  1983  participou  da  Operação

ANTÁRTICA I;

No dia 30 de dezembro de 1983 recebeu a visita  do Presidente  da República João

Baptista  de  Figueiredo,  acompanhado  do  Ministro  da  Marinha  Almirante  Maximiano

Eduardo da Silva Fonseca, do Ministro das Relações Exteriores Saraiva Guerreiros e outras

autoridades.

No período de 15 de novembro de 1984 a 20 de abril de 1985 realizou a OPERAÇÃO

ANTÁRTICA III,  quando visitou os  seguintes  portos:  Rio Grande (RS),  Porto Belgrano,

Argentina, Punta Arenas, Chile, Mar Del Plata, Argentina e as Bases e Estações antárticas:

Marsh (chilena), Bellingshausen (russa), Arctowski (polonesa), General Artigas (uruguaia) e

Grande Muralha (chinesa);

Entre os anos de 1985 e 1986 realizou a OPERAÇÃO ANTÁRTICA IV;

No período de 17 de novembro de 1986 a 11 de abril de 1987 realizou a OPERAÇÃO

ANTÁRTICA V;

Entre 17 de novembro de 1987 a 9 de abril de 1988, o navio realizou a OPERAÇÃO

ANTÁRTICA VI;

A  OPERAÇÃO  ANTÁRTICA  VII  foi  realizada  pelo  Barão  de  Teffé  no  período

compreendido entre 8 de novembro de 1988 a 8 de abril de 1989;

No período de 31 de outubro de 1989 a 31 de março de 1990 realizou a OPERAÇÃO

ANTÁRTICA VIII,  quando visitou  os  Portos  de Rio  Grande (RS),  Punta  Arenas,  Chile,

Ushuaia, Argentina e Mar Del Plata, Argentina; 



Entre  13  de  novembro  de  1990  a  23  de  março  de  1991  realizou  a  OPERAÇÃO

ANTÁRTICA IX, visitando os portos de Rio Grande (RS), Punta Arenas, Chile, Ushuaia.

Argentina e Montevidéu, Uruguai; 

De 12 de novembro de 1991 a 28 de março de 1992 foi realizada pelo Barão de Teffé a

OPERAÇÃO ANTÁRTICA X, quando visitou os portos de Rio Grande (RS), Punta Arenas,

Chile Ushuaia. Argentina e Mar Del Plata, Argentina;

No período de 9 de novembro de 1992 a 4 de abril de 1993 realizou a OPERAÇÃO

ANTÁRTICA  XI,  quando  esteve  nos  portos  de  Rio  Grande  (RS),  Punta  Arenas,  Chile,

Ushuaia. Argentina e Montevidéu, Uruguai;

De 4 de novembro de 1993 a 6 de abril  de 1994 o navio realizou a OPERAÇÃO

ANTÁRTICA XII, visitando os portos de Rio Grande (RS), Punta Arenas, Chile, Ushuaia.

Argentina  e  Mar  Del  Plata,  Argentina  e  as  seguintes  Bases  e  Estações  Antárticas:  Base

Presidente Eduardo Frei (Chile); Base Artigas (Uruguai); Base Jubany (Argentina); Estação

Grande Muralha (China);  Estação King Sejong (Coréia  do Sul);  Base O’Higgins (Chile);

Base Esperanza (Argentina) e Estação Arctowski (Polônia);

No período de 8 a 18 de junho de 1994 realizou a comissão POIT III/94;

De 9 a 19 de janeiro de 1995 realizou a comissão FAROL SUDESTE, quando visitou o

Porto de Santos (SP);

No período de 6 a 18 de fevereiro de 1995 realizou a comissão POIT I/95;  

No período de 2 a 5 julho de 1995, durante a comissão FAROL NORNORDESTE

VIII, uma equipe do navio montou uma nova torre e reestabeleceu o Farol de São Pedro e São

Paulo, desativado desde 1933, quando a antiga torre foi destruída por um abalo sísmico. O

restabelecimento  do  farol  representou  uma  relevante  contribuição  para  a  segurança  da

navegação nas águas brasileiras, bem como um importante marco de soberania nacional. O

Farol de São Pedro e São Paulo foi o primeiro farol construído pelo navio, depois de sua

classificação como faroleiro;



No dia 18 de outubro de 1995, durante a comissão FAROL NORNORDESTE VIII foi

realizado por uma equipe do navio a inspeção e reparo do equipamento luminoso da Barca-

Farol Risca do Zumbi, no litoral do Rio Grande do Norte;

No período de 25 de outubro a 17 de novembro de 1995, ainda durante a comissão

FAROL NORNORDESTE VIII  foi  construído por uma equipe do navio o Farol  Lençóis

Grandes, localizado no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses;

No  período  de  21  de  outubro  a  15  de  dezembro  de  1996  participou  da  comissão

APOLOG ANTARTICA I;

Em  abril  de  1997  realizou  o  reabastecimento  do  Posto  Oceanográfico  da  Ilha  da

Trindade POIT;  

Entre 30 de abril a 5 de julho de 2001 realizou a comissão APOLOG NORTE-I/2001,

quando visitou os portos Salvador (BA), Maceió (AL), Recife (PE), Natal (RN), Fortaleza

(CE) e Belém (PA).

No dia 24 de julho de 2002 em cumprimento a Portaria n° 181 de 12 de julho de 2002,

do  Comandante  da  Marinha  o  Navio  Faroleiro  Barão  de  Teffé passou  por  Mostra  de

Desarmamento na Base Naval do Rio de Janeiro, em Niterói.  

Foram seus Comandantes:

Capitão de Mar e Guerra Fernando José Andrade Pastor Almeida 29/09/1982 a 11/10/1983

Capitão de Mar e Guerra Paulo Cezar de Aguiar Adrião 11/10/1983 a 27/12/1984

Capitão de Mar e Guerra Paulo Roberto da Silveira Fetal 27/12/1984 a 15/07/1986

Capitão de Mar e Guerra Fernando Manoel Fontes Diégues 15/07/1986 a 20/05/1988

Capitão de Mar e Guerra Francisco José Penido Sales 20/05/1988 a 07/08/1989

Capitão de Mar e Guerra Nelio da Silva  07/08/1989 a 31/07/1991

Capitão de Mar e Guerra Alberto Cardoso Blois      31/07/1991 a 29/07/1993

Capitão de Mar e Guerra Marco Antonio Gonçalves Bompet  29/07/1993 a 27/05/1994

Capitão de Fragata Eduardo Fortes Carpes 27/05/1994 a 07/07/1994

Capitão de Fragata Paulo Cesar dos Santos Gonçalves  07/07/1994 a 27/07/1995



Capitão de Fragata Fabio Lobo da Costa Ruiz 27/07/1995 a 23/07/1996 

Capitão de Fragata Nelson Pereira Mendonça Junior 23/07/1996 a 24/07/1997

Capitão de Fragata Victor Perim de Almeida Rodrigues 24/07/1997 a 29/07/1998

Capitão de Fragata Carlos Alberto Pêgas Ferreira 29/07/1998 a 23/07/1999

Capitão de Fragata Ricardo Costa Pina 23/07/1999 a 18/07/2000

Capitão de Fragata Carlos Miguel Passeri Hansen 18/07/2000 a 24/07/2001

Capitão de Fragata Henrique Dieter Schweitzer Hofer                24/07/2001 a 24/07/2002
 


