
BERTIOGA

Contratorpedeiro de Escolta 

Incorporação: 1º de agosto de 1944.

Baixa: 22 de julho de 1964.

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

Contratorpedeiro de Escolta, construído nos estaleiros da Federal Shipyard Yard Port

Elizabeth, em New Jersey, Estados Unidos. Teve sua quilha batida no dia 8 de junho de 1943,

sendo lançado ao mar em 8 de agosto do mesmo ano e incorporado à Marinha estadunidense

no dia 15 de setembro com o nome de USS Pennewill (DE175).

      Da  série  a  que  pertencia,  especialmente  desenhada  para  combate  aos  submarinos,

atuando na Segunda Grande Guerra Mundial, oito foram transferidos para o Brasil: Beberibe;

Bracuí; Bauru; Baependi; Benevente; Babitonga  e Bocaina.  Em 1o de agosto de 1944, o



navio foi entregue à Marinha do Brasil na Base Naval de Natal, no Rio Grande do Norte, pela

Marinha dos Estados Unidos em virtude dos acordos firmados entre os Governos brasileiro e

estadunidense. A cerimônia de entrega foi feita pelo Vice-Almirante estadunidense Jonas H.

Ingram, Comandante da Quarta Esquadra americana,  como representante do Governo dos

Estados  Unidos  e  pelo  Contra-Almirante  Ary  Parreiras,  Diretor-Geral  da  Base  Naval  de

Natal, como representante do Governo brasileiro.

Na cerimônia de entrega, achavam-se presentes o Contra-Almirante Durval de Oliveira

Teixeira, Comandante Naval do Nordeste,  Contra-Almirante Alfredo Carlos Soares Dutra,

Comandante da Força Naval do Nordeste, Lieutenant Commander John Edward Allen e do

Capitão  de  Corveta  José  Pereira  Cotta  Filho,  empossado  comandante  do  navio.  Foi

incorporado à Armada no dia 1o de agosto de 1944 por meio do Aviso Ministerial no 1268,

quando recebeu  o  indicativo  visual  Be1,  posteriormente  alterado  para  D21.  No dia  3  de

agosto de 1944, por meio do Aviso Ministerial  no 1276, o navio foi incorporado à Força

Naval do Nordeste e teve sua Mostra de Armamento passada no dia 4 de agosto de 1944.

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

táticos e conceitos na Marinha Brasileira à época, sendo considerados a espinha dorsal da

Esquadra. Eram navios antissubmarinos completos, tanto para enfrentar submarinos imersos,

como na superfície. Eram extremamente manobráveis; sua propulsão diesel-elétrica permitia

aumento gradual de velocidade.

Pelo Aviso Ministerial no 1918 de 29 de dezembro de 1946, o Bertioga, que deu nome

à classe,  foi  incorporado à  2ª  Flotilha de Contratorpedeiros da Esquadra,  juntamente aos

demais  navios  da  mesma  classe.  A  partir  de  1o de  janeiro  de  1963,  o  navio passou  à

subordinação  do  1o Esquadrão de Contratorpedeiros de Escolta (DivCTE 11).

Terceiro navio da Marinha do Brasil a ostentar o nome Bertioga, recorda um canal que

separa a Ilha de Santo Amaro do continente no Estado de São Paulo. O primeiro navio com

esse nome foi uma Escuna a vela, armada com oito canhões, que operou no Rio da Prata na

década de vinte do século XIX e acabou aprisionada pelos argentinos no Combate do Juncal,

em 9 de fevereiro de 1827. O segundo navio com esse nome foi uma corveta, navio que



prestou mais de 29 anos de efetivo serviço à Marinha do Brasil, tendo sido incorporada em 27

de  novembro  de  1827  e  dado  baixa  do  serviço  ativo  em 19  de  janeiro  de  1857,  sendo

totalmente desmanchada em 1860 no antigo Estaleiro das Naus, na cidade de Salvador, na

Bahia. Seu primeiro Comandante foi o Capitão-Tenente George Broom. Durante o período

em serviço ativo, o referido navio efetuou inúmeras comissões de policiamento da costa do

Brasil contra corsários e navios negreiros e participou efetivamente do combate que resultou

no aprisionamento do Corsário argentino Gobernador Dorrego. 

       O Contratorpedeiro de Escolta Bertioga foi construído com chapas de aço médio preto

e decapado, de espessura variável de 1/8” até 2”, sistema de construção transversal, sendo

longitudinal  o  travamento  principal,  171  cavernas  transversais,  dividido  em  73

compartimentos  estanques  e  um  convés  corrido.  Possuía  as  seguintes  características

principais: 1512 t de deslocamento normal, 1.600 t de deslocamento máximo, 93,33 m de

comprimento total, 90,0 m de comprimento entre perpendiculares, 11,14 m de boca máxima,

3,60 m de calado máximo, 20,2 nós de velocidade máxima, 19 nós de velocidade máxima

mantida e 12 nós de velocidade econômica.

Seu  raio  de  ação  na  velocidade  econômica  era  de  13.000  milhas  náuticas  e  na

velocidade máxima mantida de 8.500 milhas náuticas.

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, tinha 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 1.800 m). Dispunha de um reparo

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

Lewitt, com 21” ou 533 mm.



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,  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 volts, 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 volts, 1.500 hp de potência cada, 3.000

hp 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.

        A propulsão propriamente dita era feita por quatro motores elétricos principais, sendo

dois por eixo, ligados em série, alimentados pelos dínamos principais, também em número de

dois por eixo. Eram motores elétricos de corrente contínua, excitação separada, modelo QV-

DC-8145, fabricados pela Westinghouse, com potência máxima de 1.500HP e 600RPM cada

um, que acionavam dois hélices de três pás. Seus tanques possuíam a capacidade de 32LT de

óleo combustível diesel e 18 t de óleo lubrificante. A energia elétrica era gerada por quatro

grupos motores diesel geradores General Motors, modelo 8-268A e 3-268A, que acionavam

alternadores Westinghouse de 200 kW e 100 kW, respectivamente. A aguada era fornecida

por  um grupo destilatório de  baixa  pressão,  que  produzia  4.000 galões  de  água por  dia,

podendo chegar a 5.000 galões em emergência. Os paióis de munição não eram refrigerados e

sim ventilados.

Para  as  comunicações  rádio  telegráficas,  o  navio  era  dotado  dos  seguintes

equipamentos, um transmissor TBL-7 um transmissor TDE, um transmissor de ondas curtas

tipo CRV 52093, um receptor de ondas ultracurtas tipo CRV 46068; um receptor RBE-1, um



receptor  RAO-2,  um  receptor  RAL-6;  um  receptor  RAK-6,  um  receptor  RBL-2;  e  um

receptor RBO.

       Para  as  comunicações  visuais,  possuía  dois  holofotes  de  12”,  bandeiras,  lâmpadas

Aldis e escote na verga do mastro principal. Para o serviço de escuta antissubmarino, o navio

era equipado com um equipamento tipo QCT-1, similar ao sonar.

 Para a detecção de alvos na superfície, o navio era dotado de um Radar SL fabricado

pela Western Electric & Co, com alcance máximo de 60 milhas náuticas e para a detecção de

alvos aéreos, de um Radar SA fabricado pela RCA Manufacturing Co., de alcance máximo de

375 milhas náuticas.

        Para a identificação de aviões ou navios aliados, o navio possuía um sistema de IFF

modelo BL-5 e um respondedor modelo ABK-7. Para a manobra, o navio empregava dois

lemes compensados e conjugados, governados por um aparelho de governo eletro-hidráulico

com controle automático.

        Além  disso,  possuía  dois  ferros  tipo  Dunn,  sistema  Hall  de  1360  kg  cada  um,

talingados a duas amarras de sete quartéis cada uma. Para a navegação, o navio possuía uma

agulha giroscópica mestre, da marca Arma MK X Mod. 0, que ficava situada na PCI e várias

repetidoras, um calculador e traçador de derrota (CTD), duas agulhas magnéticas padrão e de

governo, situadas no tijupá e passadiço, respectivamente e um radiogoniômetro modelo DP-

13 e um ecobatímetro modelo NJ 9 fabricado pela Submarine Signal Company.

Para salvamento,  o navio dispunha de uma lancha a motor diesel  para 24 homens,

quatro balsas de cortiça para cem homens e cinco redes flutuantes com capacidade total de

125 homens.

        Durante todo o período em que esteve no Serviço Ativo da Marinha do Brasil, o navio

realizou 27 docagens, sendo apenas uma vez em Trinidad e as demais no Arsenal de Marinha

do Rio de Janeiro, para reparos estruturais e de máquinas e para as manutenções de rotina.

         Sua lotação antes da Segunda Grande Guerra Mundial era composta por 12 oficiais, 4

suboficiais, 31 sargentos, 29 cabos e 69 marinheiros, 41 grumetes, 11 taifeiros e 15 outros

homens extras. Assim, o comandante e a tripulação somavam 11 oficiais e 200 praças.



Após  o  término  da  Segunda  Guerra  Mundial,  a  sua  lotação  foi  composta  por  13

oficiais,  4  suboficiais,  32  sargentos,  32  cabos,  73  marinheiros,  37  grumetes  e  27  extras,

perfazendo um total de 218 homens. O comandante e a tripulação somavam 12 oficiais e 205

praças.

Pelo Aviso Ministerial no 219, de 7 de fevereiro de 1964, foi determinada a baixa do

Serviço Ativo da Armada, com Mostra de Desarmamento realizada no dia 22 de julho de

1964, no Porto do Rio de Janeiro.

Durante os 19 anos, 11 meses e 21 dias em que serviu à Marinha do Brasil, o navio

desempenhou diversas comissões, destacando-se aquelas realizadas durante a Segunda Guerra

Mundial, no período de 21 de agosto de 1944 a 18 de setembro de 1945, em que cumpriu

missões de escolta de comboios, operações de caça antissubmarinos e apoio ao serviço aéreo

de  evacuação  de  tropas  americanas  provenientes  da  Europa.  Navegou  211.977,4  milhas

náuticas e fez 921,5 dias de mar.

Dentre suas comissões, cabe ressaltar:

21/08/1944 –  Desatracou,  do cais  do Porto de  Recife  (PE)  com a  escolta  estadunidense,

capitaneada pelo USS Lucid,  para render a escolta brasileira do comboio JT-41 e escoltar o

mesmo comboio até Trinidad;

27/10/1944 – Suspendeu, da Base Naval estadunidense em Trinidad, tendo içado o pavilhão

do Comandante do Grupo-Tarefa para juntamente ao Contratorpedeiro de Escolta Beberibe e

os  Caças-Submarino  Goiana,  Guaporé,  Guaíba e  Guajará  escoltar  o  comboio  JT-49  de

Trinidad a Recife;

02/06/1945 – Desatracou, do cais do Porto de Recife (PE) para servir de apoio ao serviço

aéreo  de  evacuação  de  tropas  estadunidenses,  provenientes  da  Europa,  entre  a  Ilha  de

Ascenção e o Brasil;

01/10/1945 – Desatracou, do cais da Ilha das Cobras (RJ) para fazer parte da escolta  do

Navio-Transporte James Parker, que conduzia tropas da Força Expedicionária de regresso da

Itália;



02/04/1946 – Suspendeu, da Enseada de Anhatomirim (RS) com destino a Porto Alegre (RS),

para participar das comemorações do nascimento do Almirante Luiz Felipe de Saldanha da

Gama;

24/08/1946 – Desatracou, da Base Naval de Natal (RN), em emergência, para dar socorro a

um navio não identificado;

14/07/1947 – Suspendeu, do Porto do Recife (PE), conduzindo a bordo 63 aprendizes da

Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco, com destino a Salvador (BA);

01/09/1948 – Largou da boia, no interior da Baía de Guanabara para participar da Revista

Naval, como parte das homenagens prestadas ao Presidente do Uruguai;

02/09/1949 – Suspendeu do Porto do Rio de Janeiro (RJ) com destino a Salvador (BA), onde

atracou para o embarque de 66 aprendizes da Escola de Aprendizes-Marinheiros da Bahia,

com destino ao cais da Ilha das Cobras (RJ);

03/01/1950  –  Suspendeu  com  destino  a  Buenos  Aires  para  escoltar  os  Iates  Albatroz e

Grazina e, no regresso, escoltou os iates que participaram da Regata Buenos Aires – Rio de

Janeiro;

07/11/1950 – Desatracou do cais da Ilha das Cobras para prestar socorro ao Contratorpedeiro

Greenhalgh, que havia sofrido um acidente de caldeiras, levando a bordo um oficial de saúde

da Esquadra, dois outros médicos e medicamentos de socorro de urgência;

27/05/1951 – Desatracou do cais da Ilha das Cobras com destino ao sul da Ilha Rasa (RJ),

onde  realizou  exercícios  de  tática  antissubmarino  com  o  Submarino  Timbira,  o

Contratorpedeiro de Escolta Bauru e aviões da Força Aérea Brasileira;

11/01/1952 – Suspendeu do Porto do Rio de Janeiro (RJ) para escoltar e prestar apoio aos

barcos que realizariam a Primeira Regata Oceânica Porto Buceo – Florianópolis e rumou para

o Porto de Montevidéu, para fazer contato com o Yatch Clube local para saber detalhes e

características da regata e dos barcos. Após entendimentos realizados e recebimento de visitas

das Autoridades da Marinha do Uruguai, iniciou escolta aos barcos;

13/08/1952 – Desatracou do Porto de Recife (PE) e, ao se aproximar do fundeadouro interno

daquele porto, atendeu a solicitação do comandante do Contratorpedeiro de Escolta Baependi,



que  se  achava  com  incêndio  a  bordo,  atracando  a  contrabordo  e  prestando  os  auxílios

necessários no combate ao incêndio;

03/02/1953 – Desatracou do cais do Porto de Salvador, navegando em rumos práticos para

receber em alto-mar e escoltar àquele porto o Cruzador inglês HMS Superb, que conduzia a

bordo o Vice-Almirante Sir  William Andrewes,  comandante em chefe das Forças Navais

inglesas na América e Índias Ocidentais;

05/03/1953 – Desatracou do cais do Porto de Salvador para escoltar o Navio Mercante Ana

C, que conduzia o Cardeal Primaz do Brasil D. Carlos da Silva;

17/05/1954 – Suspendeu do Porto do Rio de Janeiro (RJ) com destino ao Porto de Pelotas

(RS) para representar a Marinha nas festividades realizadas em Porto Alegre (RS);

11/11/1955 – Estando a Marinha de prontidão, o Estado-Maior da Armada determinou que

fosse  designado um contratorpedeiro para defender  o Ministério  da Marinha de  qualquer

ataque. Desatracou do cais da Ilha das Cobras e fundeou em frente ao Ministério da Marinha.

Enquanto  permaneceu  fundeado,  foram guarnecidos  postos  de  combate  e  posteriormente

entrou em vigor o regime de cruzeiro de guerra;

21/11/1955 – Desatracou, de contrabordo do Contratorpedeiro de Escolta Bracuí, conduzindo

a bordo 40 presos civis, a serem transportados para o Presídio Federal da Ilha Grande (RJ),

além de uma escolta de fuzileiros navais e uma da Polícia Militar do Distrito Federal;

09/02/1956  –  Desatracou  de  contrabordo  do  Contratorpedeiro  de  Escolta  Beberibe,

conduzindo 119 presos civis e uma escolta de Fuzileiros Navais com destino ao Presídio

Central do Distrito Federal (RJ);

03/12/1962 – Suspendeu do Porto do Rio de Janeiro para representar a Marinha durante a

Semana da Marinha, na cidade de Porto Alegre (RS);

20/02/1963  –  Suspendeu  para  realizar  a  primeira  série  de  estações  de  pesquisas

oceanográficas constantes na Operação Equalant.  



Foram seus Comandantes:

Capitão de Corveta José Pereira Cotta Filho 01/08/1944 a 29/09/1944

Capitão-Tenente Edir Dias de Carvalho Rocha (Interino) 29/09/1944 a 13/11/1944

Capitão de Corveta José dos Santos Saldanha da Gama    13/11/1944 a 27/05/1945

Capitão de Corveta João Arthenio Marques 27/05/1945 a 16/08/1947

Capitão-Tenente Darcy Dias de Carvalho Rocha (Interino) 16/08/1947 a 29/08/1947

Capitão de Corveta João Baptista Vianna                          29/08/1947 a 09/06/1948

Capitão de Corveta Júlio Xavier de Araújo Silva 09/06/1948 a 18/02/1950

Capitão de Corveta Arthur Orlando de Gusmão 18/02/1950 a 21/02/1951

Capitão de Corveta Afrânio de Faria 21/02/1951 a 27/03/1952

Capitão de Corveta Joaquim Maurity Netto                      27/03/1952 a 27/09/1952

Capitão de Corveta Rodoval Costa Couto de Freitas        27/09/1952 a 24/02/1954

Capitão de Corveta Cleon Ramos de Azevedo Leite        24/02/1954 a 01/09/1954

Capitão de Corveta Antônio Ávila de Malafaia                01/09/1954 a 07/05/1955

Capitão de Corveta Ivan Burgos Feitosa                        07/05/1955 a 28/12/1955

Capitão de Corveta Osmar Pereira Guimarães                  28/12/1955 a 11/04/1956

Capitão de Corveta Álvaro Ferreira Guimarães 11/04/1956 a 31/10/1956

Capitão-Tenente Wigando Engelke (Interino) 31/10/1956 a 07/11/1956

Capitão de Corveta Haroldo Gonçalves Pereira 07/11/1956 a 16/08/1957

Capitão de Corveta Oswaldo Pedrosa Gomes de Pinho    16/08/1957 a 09/08/1958

Capitão de Corveta Carlos Borba                                      09/08/1958 a 21/03/1959

Capitão-Tenente Avon Costa Mesquita (Interino)            21/03/1959 a 08/04/1959

Capitão de Corveta Ney Parente da Costa                     08/04/1959 a 03/02/1960

Capitão de Fragata Fernando Macedo C. de Oliveira        03/02/1960 a 10/12/1960

Capitão de Corveta Fernando Barreira Alvarez              10/12/1960 a 25/07/1961

Capitão-Tenente Fernando M. Baptista da Costa (Interino)     25/07/1961 a 02/09/1961

Capitão de Corveta Afrânio de Paiva Moreira               02/09/1961 a 19/09/1962

Capitão de Corveta José Maria Barreira da Fonseca       19/09/1962 a 06/09/1963



Capitão de Corveta Paulo Affonso Delecave (Interino)   06/09/1963 a 20/09/1963

Capitão de Corveta Paulo Freire                                  20/09/1963 a 16/04/1964

Capitão-Tenente Manoel Simões Machado (Interino)      16/04/1964 a 12/07/1964

Capitão-Tenente Fernando Rocha (Interino) 12/07/1964 a 22/07/1964


