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Contratorpedeiro de escolta, ex-norte-americano  USS McANN DE179, construído nos

Estaleiros Federal Shipbuilding e Drydock Co., Port Newark, Nova Jersey, Estados Unidos da

América. A sua construção foi custeada pela população da cidade de Rochester, Nova Iorque,

mediante aquisição de bônus de guerra.  O navio teve sua quilha batida em 26 de maio de

1943, sendo lançado ao mar em 15 de setembro de 1943 e incorporado à Marinha dos Estados



Unidos em 11 de outubro do mesmo ano, tendo como primeiro comandante o Capitão de

Fragata Charles F. Hooper.

Até o dia 30 de outubro de 1943, o navio ficou sob a assistência técnica do Arsenal de

Brooklyn (Estados Unidos) para terminar a instalação de parte do seu equipamento. Durante

este  período,  houve preparação e  treinamentos intensivos  da guarnição,  tendo o navio se

movimentado algumas vezes e feito lançamentos de bombas de profundidade para provas de

resistência estrutural do casco.

Em 31 de outubro de 1943, partiu para as Bermudas (Caribe) a fim de realizar provas

de eficiência, aportando no dia 2 de novembro de 1943. O navio permaneceu na Zona das

Bermudas até o dia 26 de novembro de 1943, quando foi submetido à inspeção de partida,

sendo considerado uma unidade eficiente  de combate.  Durante  este  período, foram feitos

pequenos reparos, tendo o navio saído ao mar para provas diversas, entre as quais: exercícios

de tiro; cruzeiros noturnos; exercícios táticos; e exercício de tática antissubmarino.

O navio foi docado no dia 28 de fevereiro de 1944, na carreira no 1 da Base Naval de

Key West (Estados Unidos) para ser reparado o mancal do pé de galinha principal do eixo de

boreste, provavelmente devido à avaria causada por um cabo que se enrolou no hélice. Essa

foi a segunda docagem depois de ter sido incorporado à Marinha norte-americana.  Nessa

ocasião, o navio teve as obras-vivas raspadas, tratadas com escova de arame e devidamente

pintadas. 

Em princípios de março de 1944, o navio partiu de Key West em serviço de comboio

para o Atlântico Sul e atracou no dia 17 de março no Porto de Recife (PE). Durante o período

em  que  esteve  em  Recife,  realizou  lançamento  de  torpedos  e  saiu  para  o  mar  em

treinamentos, sendo submetido a inspeção naquele porto no dia 19 de maio de 1944.

No dia 16 de julho de 1944, suspendeu para constituir a escolta do Cruzador norte-

americano Memphis em serviço de patrulha oceânica até a altura da Ilha de Ascensão (Reino

Unido).

Em 15 de agosto de 1944, o navio foi entregue à Marinha do Brasil, quando recebeu o

nome de Bauru. Estiveram embarcados no ex-McAnn, em treinamento, os oficiais brasileiros:



Segundo-Tenente Enio Tullio Domingues da Silva e o Guarda-Marinha Fernando Ribeiro de

Macedo,  os quais permaneceram a bordo,  integrando a  primeira oficialidade do navio na

Marinha brasileira.

O Contratorpedeiro de Escolta Bauru foi incorporado à Marinha do Brasil pelo Aviso

Ministerial no 1.326, de 15 de agosto de 1944, e submetido à Mostra de Armamento em 17 de

agosto de 1944, recebendo o indicativo visual Be4. A cerimônia de recebimento ocorreu na

Base Naval de Natal (RN), sendo representantes do governo americano o Vice-Almirante

Jonas  H.  Ingram  e  do  Brasil  o  Diretor  da  Base  Naval  de  Natal  Contra-Almirante  Ary

Parreiras. O navio Bauru foi o quarto de uma série de oito cedidos ao Brasil pelos Estados

Unidos: Bertioga, Beberibe, Bracuí, Baependi, Benevente, Babitonga e Bocaina.

O navio foi incorporado à Força Naval do Nordeste pelo Aviso Ministerial no 1.351, de

15 de agosto de 1944. Estando as operações de guerra no Atlântico Sul sob a direção da

Quarta Esquadra Norte Americana e a Força Naval do Nordeste constituindo uma força-tarefa

da referida Esquadra (Task Force 46), o Bauru ficou automaticamente incorporado à Quarta

Esquadra.

Em virtude da dissolução da Força Naval do Nordeste, em 28 de dezembro de 1945, o

Bauru foi desincorporado na mesma data, ficando diretamente subordinado ao Estado-Maior

da  Armada.  Em 15 de  janeiro  de  1946,  o Bauru  foi  incorporado à  Segunda Flotilha  de

Contratorpedeiros e, de acordo com o determinado na Ordem do Dia no 7, de 8 de março de

1946,  o  navio  passou  a  constituir  juntamente  ao  Contratorpedeiro  de  Escolta  Beberibe a

Primeira Seção da Segunda Divisão da Flotilha de Contratorpedeiros. 

De acordo com a nova organização dada as Forças Navais pelo Aviso Ministerial no

2421, de 16 de agosto de 1955, o Bauru passou a constituir juntamente aos demais navios da

classe Bertioga o Segundo Esquadrão de Contratorpedeiros. 

O navios da classe  Bertioga introduziram novos equipamentos, táticas e conceitos na

Marinha  Brasileira,  sendo  durante  anos  a  espinha  dorsal  da  Esquadra.  Eram  navios

antissubmarinos  completos,  confortáveis  e  poderosos,  tanto  para  enfrentar  os  submarinos



imersos, como na superfície. Eram manobráveis, pois sua propulsão diesel-elétrica permitia

um aumento gradual e rápido de velocidade.

Primeiro navio da Marinha do Brasil a ostentar o nome Bauru, recorda vários acidentes

geográficos do Estado de São Paulo,  onde corresponde ao nome de uma cidade,  de uma

cachoeira  e  um  rio  afluente  da  margem  esquerda  do  Rio  Tietê.  Origem  de  um  nome

geográfico do tupi-guarani  Mbai-yú-rú,  que significa: “águas precipitadas das alturas”. De

mbai,  “dependurar”,  yú “coisa  estreita”,  “garganta”,  e  rú,  “revolver”.  Nome  alusivo  às

cachoeiras, assim como o rio ou lagoa, em forte declive, estreitando-se em alguns lugares as

margens e fazendo redemoinhos, as águas revoltas e turvas.

O navio foi construído em aço, tendo sua construção transversal com 171 cavernas,

dividido em 73 compartimentos estanques longitudinais. Possuía as seguintes características:

1.318 t de deslocamento leve; 1.512 t de deslocamento normal; 1.574 t de deslocamento a

plena carga; 1.600 t de deslocamento máximo; 93,33 m de comprimento total; 91,44 m de

comprimento entre perpendiculares; 14,57 m de boca máxima; 6,37 m de pontal na seção

mestra;  2,72  m de  calado com deslocamento  leve;  3,06  m de  calado  com deslocamento

normal;  3,35  m  de  calado  com  deslocamento  máximo  à  vante;  3,65  m  de  calado  com

deslocamento máximo à ré.

Era armado com três canhões de 76,2 mm, 50 calibres, semiautomáticos, antiaéreos e

superfície, Miehle PP & MFG Co., MK22, modelo I, telecomandados, montados em reparo

singelo,  dois  à  vante  e  um  à  ré.  Dois  canhões  de  40  mm  Chrysler  Corp.,  antiaéreos,

telecomandados, montados em um pedestal duplo, à ré. Possuía oito metralhadoras Oerlikon

antiaéreas de 20 mm MK4, modelo 2, quatro à proa e quatro a meio-navio; reparo triplo de

tubos lança-torpedos Nordberg MK20, torpedos de 533 mm, Bliss Leavit MKVIII, modelo 3-

A.

Tinha duas calhas para lançamento de bombas de profundidade de 300 libras MK9

Flour City Ornamental Iron Yorks Inc., uma a bombordo e outra a boreste com capacidade

para  12  bombas  cada  com  disparo  local  ou  remoto  do  tijupá.  Realizava  lançamento  de

bombas-granada antissubmarino MK11, modelo 0 (hedgedog) do convés principal, à vante,



na linha axial do navio. Possuía um grupo de oito morteiros singelos MKVI Cameron M. F.

Co., localizados na popa, quatro em cada bordo, com disparo local ou remoto do tijupá.

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

a saber: dois motores diesel principais, General Motors 16-378 A, dois tempos, oito cilindros

em “V”, injeção sólida, 1.700 HP de potência cada, 750 RPM, 3.400 HP de potência total,

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

excitação separada, corrente contínua (CC), 750 RPM, 1.200 KW, 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 (CC), 600 RPM, 525 volts, 1.500 HP de potência cada,

3.000 HP de potência total, localizados, um em cada praça, que acionavam dois hélices de

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

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; 11 nós de velocidade econômica; 5.750

milhas de raio de ação a 19,2 nós; 7.450 milhas de raio de ação a 17 nós; 8.900 milhas de raio

de ação a 15 nós; 11.200 milhas de raio de ação a 11 nós.

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

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

200 KW, corrente  alternada  (CA),  450 volts,  Westinghouse,  para serviço e  viagem;  dois

motores diesel General Motors, três cilindros em linha, modelo 3-268A, dois tempos, 143HP,

acionando dois geradores de 100KW, corrente alternada (CA),  450 volts,  para serviço de

porto  e  emergência;  três  compressores  de  ar  Worthington  Pump,  de  alta,  média  e  baixa

pressão;  grupo  destilatório  Giscon-Russel  Soloshell,  baixa  pressão,  duplo  efeito,  4.000

galões/dia;  duas  caldeiras  auxiliares  Cycloterm  MC-90,  flamatubular,  3.000

libras/vapor/hora;  duas  máquinas  frigoríficas  Carrier  que  refrigeravam duas  câmaras  para

mantimentos com 19 m3.

Para navegação, defesa e comunicações, o navio dispunha de agulha giroscópica Sperry

MKXIV, modelo 5; traçador de derrota; odômetro de fundo; ecobatímetro NJ-9 Submarine

Signal Co.; 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 com alcance máximo de

60 milhas; radar SA-2 RCA Manufacturing Co., para detecção de alvos aéreos com alcance

máximo de 375 milhas;  equipamento BL-5 para identificação de navios e aviões aliados;

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.

Sua guarnição era formada por 13 oficiais e 213 praças, quando armado em guerra, e

188 homens em tempo de paz.

Dentre as numerosas missões desempenhadas pelo Contratorpedeiro Bauru durante sua

vida ativa, destacam-se às relativas à operações de caça antissubmarino, escolta a comboios e

apoio ao serviço aéreo de evacuação das tropas americanas vindas da Europa.  Durante  a

Segunda Guerra Mundial, o Contratorpedeiro de Escolta  Bauru navegou 46.729,5 milhas e

fez 188 dias de mar.

Suas principais comissões:

21/08/1944 – Suspendeu do cais da Base Naval de Natal (RN) com prático a bordo para

realização de experiência das calhas das bombas de profundidade, do projetor Hedgehog e

exercícios de tiro do canhão 40 mm e das metralhadoras de 20 mm;

06/09/1944 – Treinamento  de  escolta  de  comboios  em conjunto  com navios  da  Marinha

norte-americana ao longo do litoral de Recife (PE);

10/09/1944  –  Escolta  do  comboio  JT-43  de  Recife  (PE)  a  Trinidad  juntamente  ao

Contratorpedeiro Bracuí e os navios norte-americanos USS Magnet, PC 594 e PC490;

09/04/1945 – Suspendeu do Porto do Rio de Janeiro (RJ) para escoltar o Cruzador norte-

americano Omaha até Salvador (BA);

05/05/1945 – Desatracou da Base Naval de Natal (RN) transportando um destacamento de

111 homens para o Encouraçado São Paulo;



18/09/1945 – Partiu de Recife (PE) em demanda à Estação 14 para apoiar o transporte aéreo

de tropas norte-americanas através do Atlântico Sul, rendendo o Contratorpedeiro  Mariz e

Barros;

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

Auxiliar Duque de Caxias, que havia sofrido um incêndio próximo a Cabo Frio (RJ);

24/02/1947 – Realizou na Baía de Guanabara exercício de tiro real com aspirantes da Escola

Naval;

25/02/1947 – Desatracou do cais da Ilha das Cobras com um oficial instrutor e aspirantes do

Curso  Superior  e  Prévio  da  Escola  Naval,  juntamente  aos  Contratorpedeiros  Bracuí,

Benevente e Babitonga;

18/03/1947 – Viagem de instrução com alunos do curso prévio da Escola Naval;

23/08/1947 – Estacionou no Porto de Recife (PE) a disposição do Terceiro Distrito Naval, em

demanda ao Porto de Salvador (BA);

18/09/1947 – Prestou socorro a uma lancha da guarnição de Fernando de Noronha;

19/09/1947 – Escoltou o Navio Mercante  norueguês  Olbris  de Fernando de Noronha  até

Recife (PE).

17/12/1947 – Desatracou do Cais da Ilha das Cobras (RJ) com destino a Santos (SP) para

realizar viagem de instrução de oficiais do CITAS;

25/04/1949 – Prestou socorro ao Navio Mercante  Madalena encalhado nas Ilhas Tijucas,

litoral da cidade do Rio de Janeiro (RJ), recolhendo dois passageiros;

16/04/1952  –  Suspendeu  juntamente  aos  Contratorpedeiros  Bracuí e  Beberibe para  se

incorporar a Força-Tarefa que inspecionaria o Cruzador Tamandaré;

20/01/1953 – Suspendeu do cais da Ilha das Cobras com destino ao Porto de Buenos Aires

(Argentina) para patrulhar a Terceira Regata Buenos Aires-Rio de Janeiro;

14/04/1958 – Participou da Operação Anfíbia Aragem;

15/12/1960 – Desatracou do cais do Porto de Florianópolis (SC) conduzindo os grumetes da

Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina até o Navio-Transporte Barroso Pereira

que estava fundeado nas proximidades da Ilha Anhatomirim (SC);



 Sua última missão como contratorpedeiro ocorreu em 21 de março de 1964 em viagem

de ambientação com alunos do Colégio Naval. Em 5 de junho de 1964, o Contratorpedeiro de

Escolta  Bauru foi  reclassificado  e  transferido  para  o  Esquadrão  de  Avisos  Oceânicos

ostentando o indicativo visual U28. Teve removido seu equipamento antissubmarino e passou

a  navegar  em  apoio  a  faróis  e  pesquisas  hidrográficas,  visitas  regulares  ao  Posto

Oceanográfico  da  Ilha  de  Trindade  (POIT),  apoio  a  regatas  interoceânicas,  transporte  de

guardas-marinha em viagem de instrução e recuperação de boias desgarradas.

Dentre as comissões como Aviso-Oceânico destacam as seguintes:

01/09/1965 – Suspendeu,  hasteando  o pavilhão do Comandante  do Esquadrão de Avisos

Oceânicos, do Porto do Rio de Janeiro (RJ) com destino ao Sul do Brasil para representar a

Marinha na Semana da Pátria;

22/10/1965 – Viagem de cobertura a regata IV centenário.

20/11/1965 – Participação das comemorações da IV Feira da Amostras de Santa Catarina;

20/04/1966 – Viagem de apoio logístico à Ilha da Trindade (POIT);

28/06/1966 – Representação ao Jubileu de Prata da Base Naval de Natal (RN);

19/08/1966 – Viagem de apoio logístico à Ilha da Trindade (POIT);

16/09/1966 – Transporte dos iatistas participantes da Regata Colégio Naval – Escola Naval;

19/11/1966 – Transporte dos Fuzileiros Navais para participação na Operação Graviola;

27/10/1969 – Suspendeu do Rio de Janeiro (RJ) com destino ao Porto de Santos (SP) para

realizar a cobertura da regata Santos – Rio;

07/11/1969 – Suspendeu transportando o Grupo de Artilharia de Núcleo da Primeira Divisão

de Fuzileiros Navais;

05/12/1969 – Participação das comemorações da Semana da Marinha no Porto de Santos

(SP), realizando passeios marítimos.

Durante os 38 anos, 5 meses e 17 dias em que o Bauru permaneceu no Serviço Ativo

da Marinha do Brasil, percorreu 295.428,9 milhas e fez 1.423 dias de mar.

No dia 17 de fevereiro de 1982, em cumprimento à Portaria Ministerial no 0187, foi

determinada a  baixa  do Aviso-Oceânico  Bauru,  mas foi  cancelada  logo em seguida pela



Portaria Ministerial no 0212, de 24 de fevereiro de 1982. Em 7 de julho de 1982, por meio da

Portaria Ministerial no 0774, o navio passou a ser designado como Navio-Museu de classe

especial,  na  condição  de  navio  solto  diretamente  subordinado  ao  Comando  do  Primeiro

Distrito Naval. No dia 22 de junho de 1988, a Portaria Ministerial no 0551 mudou a condição

do navio de solto para isolado, permanecendo sob a subordinação do Primeiro Distrito Naval.

Decidida  a  recuperação,  o  navio  foi  submetido  a  uma  completa  reforma  que  o

recolocou  com  o  aspecto  que  tinha  durante  a  Segunda Guerra  Mundial.  O  casco  foi

examinado com ultrassom e as chapas mais atacadas pela corrosão, substituídas. As máquinas

foram recuperadas e os mastros voltaram a ostentar velhas antenas e velhos radares. Armas

antigas foram reembarcadas e a popa voltou a ostentar as antigas calhas de lançamento de

bombas de profundidade. Internamente, o navio foi reconstruído para recuperar a imagem que

tinha  quando  saiu  do  estaleiro  e  alguns  compartimentos  passaram  a  funcionar  com

ambientação de museu.

Foi  ancorado  próximo  ao  monumento  da  Segunda  Guerra  Mundial  no  Aterro  do

Flamengo na cidade do Rio de Janeiro (RJ) e aberto ao público no dia 21 de julho de 1982,

em cerimônia presidida pelo Ministro da Marinha Maximiano Eduardo da Silva Fonseca.

Posteriormente  foi  transferido  para  o  cais  do  Primeiro  Distrito  Naval.  Com  a

inauguração do Espaço Cultural da Marinha no antigo cais do Lóide Brasileiro, em 20 de

janeiro de 1996, foi transferido para aquele cais.

De  1983  a  1990,  o  Navio-Museu  Bauru  foi  movimentado,  a  reboque,  e  aberto  à

visitação pública nos seguintes portos, perfazendo 9.114.5 milhas e 60,5 dias de mar, a saber:

Santos  (SP)  (27/01/1983);  Santos  (SP)  (29/08/1984);  São  Sebastião  (SP)  (10/10/1984);

Vitória (ES) (25/04/1985); Santos (SP) (31/10/1985); Salvador (BA) (04/03/1983); Vitória

(ES) (04/04/1986); Santos (SP) (28/07/1987); Rio Grande (RS) (20/11/1987); Porto Alegre

(RS) (09/12/1987); Salvador (BA) (06/06/1988); Base Naval de Aratu (BA) (23/06/1988);

Vitória  (ES)  (01/07/1988);  Santos  (SP)  (09/09/1988);  Angra  dos  Reis  (RJ)  (24/09/1988);

Santos (SP) (11/07/1989); Santos (SP) (26/01/1990).



Em 20 de outubro de 1998, foi  realizado a Mostra de Desativação da Organização

Militar  Navio-Museu  Bauru,  que  passou  a  constituir  uma  divisão  integrada  à  estrutura

orgânica do Serviço de Documentação da Marinha, de acordo com a Portaria Ministerial no

209 de 31 de agosto de 1998.

Atualmente o Navio-Museu  Bauru  constitui uma Divisão da Diretoria do Patrimônio

Histórico e Documentação da Marinha e permanece aberto a visitação do público no Espaço

Cultural da Marinha.

Foram seus Comandantes:

Capitão de Corveta Silvio Borges de Souza Mota 15/08/1944 a 31/10/1944

Capitão-Tenente Silvio Azambuja Mauricio de Abreu 31/10/1944 a 22/11/1944

Capitão de Corveta Paulo Antonio Telles Bardy 22/11/1944 a 24/01/1946

Capitão de Corveta Luiz Gonzaga Pimentel 24/01/1946 a 05/12/1947

Capitão de Corveta Francisco Augusto Simas de Alcântara 05/12/1947 a 23/04/1949

Capitão de Corveta João da Fonseca Ribeiro 23/04/1949 a 18/04/1950

Capitão-Tenente Ediguche Gomes Carneiro 18/04/1950 a 26/04/1950

Capitão de Corveta Mauro Balloussier 26/04/1950 a 15/05/1951

Capitão-Tenente Raimundo Eduardo Jansem 15/05/1951 a 09/06/1951

Capitão de Corveta Aldo Pessoa Rebello 09/06/1951 a 28/04/1952

Capitão de Corveta Hyllo Ramos de Azevedo Leite 28/04/1952 a 02/11/1952

Capitão de Corveta Raul Leonardos do Rego Barros 02/11/1952 a 16/10/1953

Capitão de Corveta Geraldo Monteiro de Barros Bittencourt 16/10/1953 a 09/03/1954

Capitão-Tenente Affonso da Silveira Fragoso 09/03/1954 a 08/05/1954

Capitão de Corveta Paulo Lebre Pereira das Neves 08/05/1954 a 09/12/1954

Capitão de Corveta Geraldo Avila de Malafaia 09/12/1954 a 26/06/1955

Capitão de Corveta Henrique da Motta Pereira Filho 26/06/1955 a 26/12/1955

Capitão de Corveta Eliseu Palet de Abreu Lima 26/12/1955 a 05/04/1956

Capitão de Corveta Elcy Silveira da Rosa 05/04/1956 a 31/10/1956



Capitão de Corveta Osmar Domingues Alonso 31/10/1956 a 08/05/1958

Capitão de Corveta John Anderson Munro 08/05/1958 a 25/02/1959

Capitão de Corveta Murillo Lins Mallet Soares 25/02/1959 a 15/07/1959

Capitão-Tenente Paulo Henschel Martins 15/07/1959 a 12/11/1960

Capitão de Corveta Francisco José Alves dos Santos 12/11/1960 a 01/12/1961

Capitão de Corveta José Lopes da Costa 01/12/1961 a 22/10/1962

Capitão de Corveta João Quintães 22/10/1962 a 18/12/1963

Capitão de Corveta Alberto Fenandes 18/12/1963 a 01/02/1965

Capitão de Corveta Bernardo David Blower 01/02/1965 a 30/08/1965

Capitão de Corveta Renato Tietzman Silva 30/08/1965 a 17/01/1966

Capitão de Corveta Hugo Stoffel 17/01/1966 a 14/09/1966

Capitão-Tenente Waldemar José dos Santos 14/09/1966 a 15/08/1967

Capitão-Tenente Fabio Soares Carmo 15/08/1967 a 06/10/1967

Capitão de Corveta Nauro Monteiro Campos 06/10/1967 a 24/05/1968

Capitão de Corveta Sergio Alves de Lima 24/05/1968 a 16/05/1969

Capitão de Corveta Luiz Augusto Reis Barcellos 16/05/1969 a 08/08/1970

Capitão de Corveta Sérgio Gitirana Florêncio Chagasteles 08/08/1970 a 20/08/1971

Capitão de Corveta Guilherme Franco Moreira 20/08/1971 a 07/09/1972

Capitão de Corveta Adalto Tavares de Campos 07/09/1972 a 13/09/1973

Capitão de Corveta Milton Medeiros de Oliveira 13/09/1973 a 03/10/1974

Capitão-Tenente Luiz Carlos Requeijo 03/10/1974 a 02/01/1976

Capitão-Tenente Arthur Desimone Filho 02/01/1976 a 28/08/1978

Capitão de Corveta Kleper José de Azeredo Rodrigues Lima 28/08/1978 a 27/02/1980

Capitão de Corveta Claudio Joaquim de Andrade Correa 27/02/1980 a 05/03/1981

Capitão de Corveta Leo Teixeira Cuiabano 05/03/1981 a 09/03/1982

Capitão-Tenente Paulo Cezar Gomes Rodrigues 09/03/1982 a 12/11/1982



Tendo sido reclassificado como Navio-Museu, foram seus Encarregados:

Capitão-Tenente (QC-CA) Paulo Taniguti 12/11/1982 a 23/01/1990

Capitão-Tenente (QC-CA) Luiz Alves F. Moreira 23/01/1990 a 23/05/1991

Capitão-Tenente (QC-CA) Washington José Landin 23/05/1991 a 01/07/1994

Capitão-Tenente (QC-CA) Carlos Antonio Costa Leite 01/07/1994 a 28/04/1997 

Capitão-Tenente (T) Luis Fernando Mello C. Araujo 28/04/1997 a 20/10/1998

Seus Encarregados desde que passou a subordinação do Serviço de Documentação da

Marinha, atual Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha foram:

Capitão-Tenente (AA) José Silveira Gomes Filho

Capitão de Corveta (T) Luiz Fernando Mello Costa Araújo

Capitão-Tenente Marco Antônio Schnich

Primeiro-Tenente Daniel Ribeiro da Costa

Capitão-Tenente Márcio Honorato Pereira

Capitão de Corveta (T) Mario Hamilton de Mello Ciraudo

Capitão de Fragata Julio César de Paula Bezerra

SO (MO-SB) Wagner José Mesquita Ribeiro

Capitão de Corveta Pierre Paulo da Cunha Castro

Capitão de Corveta (T) Nivaldo de Sousa Matos

Capitão de Corveta Alexsander Campos Magarão

Capitão de Mar e Guerra (RM1) Álvaro Lima dos Santos


