
 

BENEVENTE 

Contratorpedeiro de Escolta/ Aviso Oceânico 

Incorporação: 19 de dezembro de 1944. 

Baixa: 20 de dezembro de 1974. 

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

  

Contratorpedeiro de Escolta, ex-norte-americano USS CHISTOPHER DE100, 

construído nos Estaleiros Dravo Building Corp., Wilmington, Delaware, Estados Unidos. Foi 

construído para servir à Marinha estadunidense durante o período da Segunda Guerra 

Mundial. Após entendimentos entre o Governo brasileiro e o Governo estadunidense, foi 

cedido ao Brasil. Teve sua quilha batida em 7 de dezembro de 1942, e seu lançamento ao mar 

em 19 de junho de 1943. Foi incorporado à Marinha do Brasil em 19 de dezembro de 1944, 

pelo Aviso Ministerial n° 1892 da mesma data. Em 22 de dezembro de 1944, no Porto de 



 

Natal (RN), tendo a presença do Contra-Almirante Ary Parreiras Diretor-Geral da Base Naval 

de Natal (RN), do Capitão de Corveta Jorge Campello Maurício de Abreu, Comandante do 

Navio, foi passada a Mostra de Armamento. Recebeu o indicativo visual Be6, o qual foi 

posteriormente alterado para D20 e, por último, U30. 

 Primeiro navio da Marinha do Brasil a ostentar o nome Benevente. Recorda um rio do 

Estado do Espírito Santo que nasce na Serra Geral e banha a cidade de Benevente (ES). Da 

série a que pertencia, oito foram cedidos ao Brasil (Bertioga, Beberibe, Bracuí, Bauru, 

Baependi, Babitonga e Bocaina). 

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

táticas e conceitos na Marinha Brasileira à época, 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 extremamente manobráveis, pois 

sua propulsão diesel-elétrico permitia um aumento gradual e rápido de velocidade. 

 Ao ser incorporado à Marinha do Brasil, o Contratorpedeiro Benevente ficou 

subordinado à Força Naval do Nordeste por meio do Aviso do Estado-Maior da Armada n
o
 

1.896 de 19 de dezembro de 1944, fazendo parte da Força-Tarefa 27 para efeito de operações. 

Com a extinção da Força Naval do Nordeste foi considerado navio solto e subordinado ao 

Estado-Maior da Armada. Por meio do Aviso Ministerial n
o
 1.918, de 29 de dezembro de 

1945, ficou incorporado à Segunda Flotilha de Contratorpedeiros. 

 De acordo com a Circular 0007/63, de 24 de fevereiro de 1963, do Estado-Maior da 

Armada, foi alterada a Organização Administrativa das Forças Navais, passando o 

Contratorpedeiro Benevente a ser subordinado ao Primeiro Esquadrão de Contratorpedeiros 

de Escolta. Em 7 de fevereiro de 1964, recebeu a classificação de Aviso Oceânico (U 30) por 

meio do Aviso Ministerial n
o
 221 e da Ordem do Dia n

o
 0008/64, do Comando em Chefe da 

Esquadra. Com a criação do Grupamento Naval do Sul, por meio do Aviso Ministerial n
o
 

2.106, de 8 de setembro de 1967, o navio foi a ele incorporado. 

 O navio tinha o casco de aço, sendo o travamento principal feito por 171 cavernas com 

espaçamento de 56 cm. Tinha o comprimento total de 93,33 m, sendo dividido em 73 



 

compartimentos estanques longitudinais. Suas características: 1.615 t de deslocamento 

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

comprimento total; 90 m de comprimento entre perpendiculares; 11,14 m de boca extrema; 

6,33 m de pontal na seção mestra; 3,88 m de calado a plena carga à vante; 3,02 m de calado a 

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

calado leve à vante; 2,72 m de calado leve à ré. 

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

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

constituindo a bateria secundária. Os três canhões de 3”/50 calibre 76,2 mm tinham um 

alcance máximo de 1.200 jardas (cerca de 11.000 m) e alcance eficaz de 4.000 jardas (cerca 

de 3.650 m). Os dois canhões de calibre 40 mm eram montados em reparo duplo com um 

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

de 2.550 m). 

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

4.800 jardas (cerca de 4.400 m) 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 pol ou 533 mm. 

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

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

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

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

excitação separada, corrente contínua (CC), 750 RPM, 1.200 kW, 525 v, 2.290 amperes, que 

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

modelo D.C.814,5, corrente contínua, 600 RPM, 525 v, 1.500 HP de potência cada, 3.000 HP 

de potência total. 

  Em cada praça, ficava localizado um motor elétrico que 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, 339 HP, modelo 8-268 A que acionavam dois geradores de 200 kW, 

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

cilindros em linha, modelo 3-268 A, dois tempos, 143 HP, acionando dois geradores de 100 

kW, CA, 450 v, 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 com 19 m
3
. 

 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, 

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

flutuantes para 25 homens cada; 250 coletes salva-vidas. 

 Sua lotação era de 13 oficiais e 213 praças em tempo de guerra e 188 homens em 

tempo de paz. 

 Durante o período em que serviu à Marinha do Brasil, o Contratorpedeiro Benevente 

percorreu 265.846 milhas e fez 1.132 dias de mar, escoltando durante a Segunda Guerra 

Mundial comboios e realizando diversas missões de apoio a transporte aéreo. 

 No dia 22 de dezembro de 1974, em cumprimento ao Aviso Ministerial n° 1.394 de 5 

de novembro daquele ano, foi passada à Mostra de Desarmamento do Aviso Oceânico 

Benevente. 



 

 Realizou as seguintes missões: 

12/01/1945 – Desatracou do cais do Porto de Recife (PE) e seguiu como comandante de 

escolta juntamente ao Caça-Submarino Graúna para o ponto de reunião de substituição da 

escolta, acompanhado do Navio Mercante Barroso; 

09/02/1947 – Desatracou do pier 9 da Section Base (Trinidad) e seguiu juntamente ao 

Contratorpedeiro de Escolta Bertioga para o ponto de reunião fora da barra, onde se reuniu 

posteriormente com o Navio Mercante polonês Kroman, que foi comboiado até a altura da 

Guiana Francesa; 

02/03/1945 – Desatracou do cais de Recife (PE) e seguiu como comandante da escolta 

juntamente ao Caça-Submarino Graúna escoltando o Navio-Mercante Itaquicé para o ponto 

de substituição da escolta do comboio JT-68; 

04/07/1945 – Suspendeu do Porto de Recife (PE) para fazer serviços de estação 

meteorológica e de apoio aos aviões estadunidenses que regressaram da África transportando 

tropas do Exército dos Estados Unidos; 

08/07/1945 – Socorro aos náufragos do Cruzador Bahia; 

03/10/1945 – Desatracou do cais da Ilha das Cobras (RJ) e saiu a barra com o 

Contratorpedeiro de Escolta Bertioga, a Corveta Caravelas e os Caças-Submarinos Graúna e 

Jutaí para escoltar o Navio-Transporte estadunidense James Parker, que conduzia um 

destacamento da Força Expedicionária Brasileira; 

04/01/1946 – Suspendeu para procurar destroços ou sobreviventes de um avião caído ao mar 

ao largo do Polígono de Tiro da Marambaia (RJ); 

01/04/1946 – Partiu do Rio de Janeiro (RJ) com destino a Porto Alegre (RS) para representar 

a Marinha nas homenagens prestadas ao Almirante Luiz Felipe Saldanha da Gama, por 

ocasião do seu centenário de nascimento; 

12/05/1946 – Partiu do Rio de Janeiro (RJ) com os Contratorpedeiros de Escolta Baependi e 

Bracuí com destino ao Porto de Santos (SP) para transportar uma Companhia de Infantaria de 

Fuzileiros Navais que se destinava àquele porto; 

31/07/1946 – Desatracou do cais da Ilha das Cobras (RJ) para prestar socorro ao Navio-



 

Auxiliar Duque de Caxias, que sofreu incêndio próximo a Cabo Frio (RJ); 

16/09/1946 – Partiu do Rio de Janeiro (RJ) com destino a Vitória (ES) para receber uma 

Bandeira Nacional oferecida pelo Estado do Espírito Santo; 

21/01/1949 – Partiu do Rio de Janeiro (RJ) com destino à Enseada de Jacuecanga (RJ) para 

prestar homenagens aos mortos do Encouraçado Aquidabã; 

23/03/1949 – Suspendeu do Porto do Rio de Janeiro (RJ) como capitânia do Grupo-Tarefa 

integrado pelos Contratorpedeiros de Escolta Bauru e Baependi com destino à Bahia para 

participar das comemorações do 4
o
 Centenário do estabelecimento do 1

o
 Governo Geral do 

Brasil; 

07/06/1957 – Largou da boia ao largo do cais N do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro 

(RJ) para receber fora da barra o Presidente de Portugal Craveiro Lopes; 

09/11/1950 – Suspendeu do Porto do Rio de Janeiro (RJ) com destino à Natal (RN) para 

realizar revisão dos motores quando arribava ao Porto de Salvador (BA), tendo o Farol de 

Santo Antônio da Barra (BA) próximo ao través, bateu em alto fundo ocasionando 

alagamento dos compartimentos à vante. O Contratorpedeiro de Escolta Beberibe prestou 

socorro rebocando-o até a Base Naval de Salvador (BA); 

07/12/1960 – Suspendeu do cais do Ministério da Marinha (RJ) para realizar o lançamento de 

flores nas proximidades da praia de Copacabana (RJ); 

08/12/1960 – Partiu do Rio de Janeiro (RJ) com destino ao Porto do Rio Grande (RS) para 

representar a Marinha durante os festejos da Semana da Marinha; 

31/08/1965 – Partiu do Rio de Janeiro (RJ) com destino ao Porto de Santos (SP) a fim de 

carregar utensílios para serem transportados ao Estado do Rio Grande do Sul para atender os 

flagelados pelas enchentes naquela região; 

02/09/1965 – Partiu do Porto de Santos (SP) com mais de 30 t de gêneros da Aliança para o 

Progresso com destino a Pelotas (RS), onde representaria a Marinha na Semana da Pátria; 

19/07/1974 – Desatracou do cais da Ilha das Cobras (RJ) para realizar o lançamento de flores 

ao mar, ao largo da praia de Copacabana (RJ), em homenagem aos mortos na Segunda Guerra 

Mundial. 



 

  

 Foram seus Comandantes: 

Capitão de Corveta Jorge Campello Maurício de Abreu   19/12/1944 a 09/01/1946 

Capitão de Corveta Aloysio Galvão Abtubes    09/01/1946 a 10/01/1947 

Capitão de Corveta Milton Mendes Coutinho Marques  10/01/1947 a 06/09/1948 

Capitão de Corveta Rui Guilhon Pereira de Mello   06/09/1948 a 24/01/1949 

Capitão-Tenente Oyama Sonnenfeld de Mattos (int.)  24/01/1949 a 10/03/1949 

Capitão de Corveta Mário Cavalcante de Albuquerque  10/03/1949 a 14/01/1950 

Capitão-Tenente José Joaquim Gomes Fontenelle   14/01/1950 a 14/02/1950 

Capitão de Corveta Nelson Gomes Fernandes    14/02/1950 a 13/04/1951 

Capitão-Tenente Herbert Lima Gaspary     13/04/1951 a 13/06/1951 

Capitão-Tenente Cláudio dos Santos Plata (interino)  13/06/1951 a 02/07/1951 

Capitão de Corveta José Luiz Paes Leme     02/07/1951 a 30/09/1952  

Capitão de Corveta Elmar dos Santos Dias    30/02/1952 a 29/06/1953 

Capitão-Tenente Sylla de Pinha Bicudo (interino)   29/06/1953 a 29/08/1953 

Capitão de Corveta Milton Soares R. de Vasconcelos   29/08/1953 a 27/10/1954 

Capitão de Corveta Annibal Barcellos     27/10/1954 a 29/06/1955 

Capitão de Corveta Carlos Eduardo Neiva     29/06/1955 a 14/01/1956 

Capitão de Corveta Alfredo Mario Mader Gonçalves  14/01/1956 a 26/10/1956 

Capitão-Tenente Cláudio Barreto Morais    26/10/1956 a 19/12/1956 

Capitão de Corveta Luiz da Motta Veiga    19/12/1956 a 08/05/1958 

Capitão-Tenente Alberto José Carneiro de Mendonça  08/05/1958 a 18/08/1958 

.Capitão-Tenente Zaven Bogossian     18/08/1958 a 25/09/1958 

.Capitão de Corveta Enio Tullio Domingues da Silva  25/09/1958 a 21/03/1959  

Capitão-Tenente Paulo Aguiar de Almeida (interino)  21/03/1959 a 04/04/1959 

Capitão de Corveta Edgard Bravo     04/04/1959 a 21/11/1959 

Capitão de Corveta Alexandre P. Barbosa Lima   21/11/1959 a 12/03/1960 

Capitão de Corveta Afranio Pinho dos Santos   12/03/1960 a 10/08/1960 



 

Capitão de Corveta Ricardo de Faria Braga      10/08/1960 a 06/10/1961 

Capitão-Tenente Manoel José dos Passos Fernandes (int.)  06/10/1961 a 01/11/1961 

Capitão de Corveta Henrique Sabóia     01/11/1961 a 20/12/1962 

Capitão de Corveta Aldir José Sampaio da Rocha   20/12/1962 a 23/03/1964 

Capitão-Tenente Beraldino Sarzedas Di Palma (interino)  23/03/1964 a 29/07/1964 

Capitão de Corveta José Alonso Sartié     29/07/1964 a 11/05/1965 

Capitão de Corveta Cláudio Barreto de Moraes   11/05/1965 a 25/01/1966 

Capitão de Corveta Gilberto Amaury Aché Pillar   25/01/1966 a 15/07/1966 

Capitão de Corveta Renato Correa de Brito F. Silva (int.)  15/07/1966 a 07/10/1966 

Capitão de Corveta Thomaz Thedim Lobo    07/10/1966 a 01/06/1967 

Capitão de Corveta Rubens Vieira Simões    01/06/1967 a 13/01/1969 

Capitão de Corveta Luiz Oscar Moss Goulart   13/01/1969 a 17/07/1969 

Capitão-Tenente Nelson Curi Rocha (interino)   17/07/1969 a 10/09/1969 

Capitão de Corveta Luiz Fernando M. Paes Leme   10/09/1969 a 17/01/1971 

Capitão de Corveta Leonardo Gilberto M. Spinetti   17/01/1971 a 06/03/1972 

Capitão de Corveta Celso Lucier Miranda Leal   06/03/1972 a 28/03/1973 

Capitão de Corveta Francisco Domingues Marinho F
o
  28/03/1973 a 29/03/1974 

Capitão de Corveta Fábio Soares Carmo    29/03/1974 a 20/12/1974 


