
 

BARROSO 

Cruzador 

Incorporação: 6 de agosto de 1951.    

Baixa: 5 de novembro de 1973. 

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

   

 Cruzador da Classe Brooklyn, (ex-USS Philadelphia), construído nos Estaleiros 

Philadelphia Navy Yard, Estados Unidos. Teve sua quilha batida em 28 de maio de 1935, 

sendo lançado ao mar em 17 de novembro de 1936 e incorporado à Marinha estadunidense 

em 23 de setembro de 1937, tendo como madrinha George H. Earle, esposa do governador da 

Pensilvânia. 

Após o término da Segunda Guerra Mundial, a Marinha dos Estados Unidos colocou a 

disposição navios-reserva. Após entendimentos entre o Governo brasileiro e o Governo 



 

estadunidense foi adquirido pela Marinha do Brasil, sendo realizada uma cerimônia no 

Arsenal da Filadélfia, presidida pelo Embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Maurício 

Nabuco, em 21 de agosto de 1951. Foi incorporado à Armada em 6 de agosto de 1951 por 

meio do Aviso Ministerial n
o
 2.086, sendo passada Mostra de Armamento em 23 de agosto de 

1951, após período de reparos recebendo o distintivo visual C 11. 

 Quarto navio da Marinha do Brasil a ostentar o nome Barroso, homenageia o Almirante 

Francisco Manoel Barroso da Silva, Barão do Amazonas, que lutou na Batalha Naval do 

Riachuelo na Guerra do Paraguai (1864-1870). 

 Era idêntico ao Cruzador Tamandaré, diferente apenas em detalhes secundários, como 

a bateria antiaérea e canhões de 127 mm, que eram de modelo mais antigo, montados em 

reparos singelos e, quanto ao mastro de ré, que erguia-se mais recuado. 

 Em 1944, ainda pertencendo à Marinha norte-americana, o navio sofreu grandes 

reformas, com instalação de reforço estrutural nos dois bordos (blister), entre as cavernas 20 e 

120, além das alterações internas em tanques, paióis e outros compartimentos. Após a 

instalação do blister o navio aumentou seu deslocamento. 

 O navio foi construído em chapa de aço, de espessuras variáveis, soldado e rebitado, 

dividido em compartimentos estanques, 150 cavernas, três conveses corridos, sendo o convés 

principal revestido de madeira. Era protegido por couraça de 3 polegadas na plataforma e no 

piso do terceiro convés, 1,5 polegada no costado a meio-navio, e de 3 a 5 polegadas nas 

torres. Possuía também couraçamento nas barbetas, condutor de munição, passadiço, rádios, 

condutor de fiação elétrica das diretoras de tiro, condutor dos elevadores de munição de 40 

mm e máquinas do leme. Em 1957, foi removido o revestimento de madeira do convés 

principal, passando a ser de metal revestido de tinta plástica Imperflex. 

 Possuía dois mastros, situados na linha do centro, e um guindaste situado na popa, 

destinado a içar aeronaves, munição, embarcações, mantimentos e sobressalentes. Dispunha 

de um convés e de um hangar embutido na popa, adequado ao pouso e transporte de 

helicóptero, cuja função era de observador de tiro das baterias de 152 mm e 127 mm, também 

utilizado em operações de reconhecimento ou salvamento no mar. 



 

 O navio deslocava 9.876 t normal; 12.639 t mínima para serviço; 14.234 t máxima para 

serviço e suas dimensões eram: 185,5 m de comprimento; 183 m de comprimento entre 

perpendiculares; 21,1 m de boca (incluindo blister); 12,8 de pontal moldado; 4,71 de calado à 

vante; 6,71 m de calado a ré; 5,7 m de calado médio em condições de carga leve; 7,20m de 

calado à vante e 7,5m de calado à ré em condições de carga máxima. 

 Era equipado com quatro unidades de propulsão compostas, cada um, de duas turbinas 

a vapor Philadelphia Navy Yard, sendo uma de alta pressão (de impulsão e reação) e outra de 

baixa pressão (de reação), 100.000 HP de potência total e 28.000 HP de potência em marcha 

à ré, distribuídas em duas praças por quatro grupos, dois à vante e dois à ré, conectadas por 

engrenagens redutoras Falk Co a quatro eixos, que acionavam hélices de três pás de bronze 

manganês. As turbinas podiam funcionar com vapor saturado para manobra ou superaquecido 

para viagem. Cada unidade dispunha de uma turbina de marcha à ré, localizada na 

extremidade de vante da turbina de baixa. Era equipado também com duas turbinas de 

cruzeiro localizadas na praça de vante, a bombordo e boreste, para uso em velocidade 

máxima de 20 nós. Desenvolvia 33,5 nós de velocidade máxima com 366 RPM nos eixos e 

28 nós de velocidade econômica mantida. Raio de ação na velocidade econômica mantida de 

5.950 milhas; raio de ação a 10 nós de 7.463 milhas, com 12.920 t de deslocamento médio. 

 O vapor era produzido por oito caldeiras Babcock & Wilcox, distribuídas em duas 

praças, sendo todas do tipo expresso, produzindo vapor saturado e superaquecido, pressão de 

regime de 565 libras por polegada quadrada e temperatura do vapor superaquecido de 700 

graus F. 

 Era governado por leme com comando elétrico hidráulico, manobrado do passadiço e 

por rodas disponíveis no compartimento do leme. Era artilhado com 15 canhões de 152 mm, 

47 calibres, semiautomáticos, com disparo telecomandado das Diretoras, local, semimanual e 

manual, montados em cinco torres tríplices no sentido axial, sendo três à vante e duas à ré e 

constituíam a bateria principal com alcance máximo eficaz de 17.000 jardas. Os três canhões 

em cada torre eram conteirados e elevados como uma única unidade podendo serem 

disparados separadamente. 



 

 Para defesa, comunicações e navegação, o navio dispunha de três Centros de 

Informações de Combate (CIC principal, CIC auxiliar e CIC da Força). O CIC principal era 

equipado, originalmente com radar SK (busca aérea); radar SG (busca de superfície); radar SP 

(busca combinada). Em 1958, foram substituídos por um radar de busca de superfície 

AN/SPS-4 e por um radar de busca combinada, aérea e de superfície AN/SPS-6C; cinco 

repetidoras radar AN-SPA-8A; quatro repetidoras radar AN/SPA-4A, uma repetidora radar 

mestra VJ-1 e quatro repetidoras AN-SPA-4A; duas agulhas giroscópicas Arma Corp. 

MK8,3A, uma à vante e outra à ré, a primeira com 17 repetidoras e segunda com 9; cinco 

equipamentos de derrota estimada (EDE) Arma Corp. MK4 e MK6 com traçadores situados 

no camarim de navegação, no CIC principal e no CIC da Esquadra; agulha magnética padrão 

(convés 04 à vante) Lionel Corp. MKVII; cinco agulhas para pequenas embarcações tipo 

DHN-3 MK2; sistema Magnesym de repetição da agulha magnética conjugada com um 

transmissor situado à vante; mastro de ré, com dois repetidores no passadiço e outro na 

estação secundária de comando; ecosondador Submarine Signal MMC1 137; sondador 

mecânico US Navy de 200 braças; odômetro de fundo Pitometer Log Corp. BB-40 com nove 

repetidoras; odômetro de superfície Walker's Tident MKIII 500, com um repetidor elétrico; 

radiogoniômetro Federal Telegraph Co. DAK-1; equipamento LORAN, para determinação de 

posição, Fada Radio e Eletric Co; ecosondador CBM-55113. 

 Originalmente, o navio era equipado com 17 transmissores, 33 receptores; 26 

amplificadores de áudio; um adaptador panorâmico; um pré seletor e três frequencímetros; 

três compartimentos de rádio: Rádio I (principal), Rádio II (transmissores) e Rádio III (de 

emergência), todos separados para assegurar ao navio em combate a permanência de 

condições em pleno funcionamento. Em tempo de paz, as três estações funcionavam 

interligadas. Os receptores estavam localizados na Radio I e os amplificadores espalhados 

pelos compartimentos habitáveis do navio, com os seguintes equipamentos: 13 transmissores 

fixos; quatro transmissores portáteis; três transceptores; fixos; dois transceptores portáteis; 

trinta receptores e três frequencímetros fixos. 



 

 Em 1958, o sistema sofreu reformas com a instalação de sistema de comunicações 

UHF, que era composto por seis transmissores TED-7; oito receptores AN-URR13; um 

transceptor AN-GRC-27; transceptor TCS-12; quatro radiofones C/1207/UR e dois 

amplificadores AM-215 B/U. Para operar com os novos equipamentos, foram instaladas nove 

antenas em dois mastaréus novos, um com sete antenas, acrescido ao mastro de vante, e outro 

com duas antenas, fixado no mastro de ré. 

 Em 1960, foi instalada nova estação de comunicações rádio IV (rádio da força) com os 

seguintes equipamentos: dois transceptores ECA TBS1; seis transmissores Federal 

Telephone; cinco transceptores Bendix Aviation e oito transceptores Federal Telephone 

instalados no CIC da Força; um transceptor AN/GRC27 Collins Radio Co. Em 1961, foram 

instalados um receptor RBM4 (Radio I); um telex Olivetti; dois transmissores TED; 

transmissor e receptor AN/URT; receptor RBM. 

 Para produção de água potável, era equipado com dois grupos destilatórios principais 

de baixa pressão Griscon-Russel, cada grupo produzindo 75.000 litros/24h, e grupo 

destilatório de emergência, baixa pressão, dois estágios Griscom-Russel, tipo Soloshell, com 

capacidade para 38.280 litros/24h. 

 Para produção de energia elétrica, era equipado com quatro turbogeradores, corrente 

alternada, trifásico, 450 volts, CA, 60 ciclos, 500KW, Allis Chalmers, de turbina de ação com 

engrenagem redutora, localizados dois a dois nas duas praças de máquinas de vante e ré; dois 

Diesel geradores de emergência, corrente alternada 440 volts, 100KW, General Motors, 3-

268A e dois geradores de força, em avaria, tipo 6-71 General Motors, corrente alternada, 

60KW. Em 1959, foram substituídos os dois turbogeradores originais americanos por outros 

dois da Shinko Eletric Co, 500KW/625KW, 450v. Em 1967, foram substituídos por outros 

com as mesmas características e procedência. 

 Para produção de ar comprimido, o navio era equipado com dois compressores de ar de 

alta pressão Ingersoll Rand, acionados por motor elétrico, conexão direta, 695RPM, três 

estágios, vertical, 500 libras/pol
2
, localizados na praça de caldeiras à vante e ré, dois 

compressores de ar de média pressão Ingersoll Rand, acionados por motor elétrico através de 



 

engrenagens redutoras simples, 540 RPM, dois estágios, vertical, 150 lb/pol
2
 situados na 

praça de caldeiras à vante e à ré; um compressor de baixa pressão Le Roi, vertical, três 

cilindros, radial, simples ação, acionado por motor elétrico, ligação direta, 875R PM, dois 

estágios, 100 pés cúbicos/min, situado na praça de máquinas à ré; um compressor de baixa 

pressão, 40 lb/pol
2
 situado na praça do compartimento B-103E. 

 O navio era equipado com duas máquinas frigoríficas Frick Company, que 

refrigeravam quatro câmaras frigoríficas localizadas a meio-navio no segundo convés; paióis 

de munição com sistema de ventilação e extração convencional através de motores elétricos e 

rede de borrifo; compartimentos servidos com ar-condicionado: CIC1, CIC3, enfermaria, 

gabinete dentário, sala de operações, estação central, previsora e compartimento da máquina 

do leme. 

 O navio dispunha de enfermaria, gabinete dentário, sala de cirurgia, laboratórios de 

raio-X, laboratório fotográfico, sorveteria, bibliotecas, lavanderia, barbearia, alfaiataria e 

oficinas. 

 Sua lotação era de 58 oficiais e 516 praças. 

 Durante o período que serviu à Marinha do Brasil, participou de inúmeras comissões de 

instrução e adestramento e de representação, além das de caráter operativo, as quais se 

destacam: 

 

Maio/1953 – Participação da Revista Naval realizada em Spithead, Portsmouth, como parte 

das comemorações da coroação da Rainha Elizabeth II, da Inglaterra;  

Junho/1953 – Translado da França para o Brasil dos restos mortais da Princesa Isabel e do 

Conde D’Eu; 

Junho-agosto/1960 – Representação da Marinha do Brasil nas Comemorações Henriquinas, 

no Rio Tejo, em Lisboa; 

Agosto/1960 – Composição do grupo tarefa na patrulha dos navios franceses que realizavam 

a pesca ilegal de lagostas em nossa plataforma continental; 



 

Abril/1972 – Participação das comemorações dos 150 anos da Independência do Brasil e da 

recepção e desfile ao Presidente português Américo Deus Rodrigues Tomás, por ocasião dos 

translados dos restos mortais do Imperador D. Pedro I para o Brasil, pelo navio português 

Funchal; 

 Em 5 novembro de 1973, foi-lhe passada Mostra de Desarmamento, sendo 

desincorporado e desmontado no Porto de Santos. Navegou 243.464,3 milhas, e fez 789,5 

dias de mar. 

 

Foram seus Comandantes: 

Capitão de Mar e Guerra Raul Reis Gonçalves de Souza   21/08/1951 a 12/07/1952 

Capitão de Mar e Guerra Fernando Muniz Freire Júnior  12/07/1952 a 18/02/1954 

Capitão de Mar e Guerra Waldemar de Figueiredo Costa  18/02/1954 a 24/02/1955 

Capitão de Mar e Guerra Luiz Octávio Brasil   24/02/1955 a 20/12/1955 

Capitão de Mar e Guerra Hélio Garnier Sampaio   20/12/1955 a 16/08/1957 

Capitão de Mar e Guerra Luiz Gonzaga Pimentel   16/08/1957 a 27/06/1958 

Capitão de Mar e Guerra Zilmar Campos de Araripe Macedo 27/06/1958 a 03/02/1959 

Capitão de Mar e Guerra Antonio Rubim de Pinho(Interino) 03/02/1959 a 02/03/1959 

Capitão de Mar e Guerra Armando Zenha de Figueiredo  02/03/1959 a 05/05/1960 

Capitão de Mar e Guerra Maurício Dantas Torres   05/05/1960 a 16/07/1960 

Capitão de Mar e Guerra Antonio Cardoso de Castro  16/07/1960 a 01/03/1961 

Capitão de Mar e Guerra Joaquim Antonio C. Maurity Neto 01/03/1961 a 22/07/1962 

Capitão de Mar e Guerra João Faria de Lima   22/07/1962 a 09/05/1963 

Capitão de Fragata José Julio de S. Gomes Galvão                     09/05/1963 a 02/07/1963 

Capitão de Mar e Guerra Elmar de Mattos Dias                          02/07/1963 a 28/02/1964 

Capitão de Mar e Guerra Floriano Peixoto Faria Lima  28/12/1964 a 04/01/1966 

Capitão de Mar e Guerra Hilton Beirutti Augusto Moreira 04/01/1966 a 02/09/1966 

Capitão de Mar e Guerra José Ferreira Guarita   02/09/1966 a 30/11/1967 

Capitão de Mar e Guerra Antonio Avila de Malafaia  30/11/1967 a 11/04/1969 



 

Capitão de Mar e Guerra Carlos Auto de Andrade   11/04/1969 a 03/10/1969 

Capitão de Fragata Ronaldo Gabeira Ferreira (Interino)  03/10/1969 a 11/11/1969 

Capitão de Mar e Guerra Ney Parente da Costa   11/11/1969 a 17/11/1970 

Capitão de Mar e Guerra Ramon Gomes Leite Labarthe  17/11/1970 a 18/05/1971 

Capitão de Fragata Ivan Simas de Oliveira (Interino)  18/05/1971 a 06/09/1971 

Capitão de Mar e Guerra Hélio Costa Barros   06/09/1971 a 15/09/1972 

Capitão de Mar e Guerra Marcelo Ramos e Silva   15/09/1972 a 04/06/1973 

Capitão de Fragata Carlos Oliveira Fróes (Interino)  04/06/1973 a 05/11/1973 


