
 
 
 
 

BOCAINA 

Contratorpedeiro de Escolta/ Aviso Oceânico 

Incorporação: 20 de maio de 1945. 

Baixa: 05 de novembro de 1974. 

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

 Contratorpedeiro de Escolta, ex-norte-americano USS MARTS De174, construído nos 

Estaleiros Federal Building Corporation, Port Newark, New Jersey, Estados Unidos, cuja 

quilha foi batida em 16 de abril de 1943, sendo lançado ao mar em 7 de agosto de 1943. Foi 

incorporado à Marinha dos Estados Unidos em 3 de setembro de 1943. 

 Foi entregue ao Governo Brasileiro em 20 de maio de 1945, na Base Naval de Natal 

(RN), sendo incorporado à Marinha do Brasil no mesmo dia pelo Aviso Ministerial n
o
 557, 

recebendo o indicativo visual Be8, posteriormente alterado para D22 e, por último, U32, 

quando foi transformado em Aviso Oceânico. 



 
 
 
 

Primeiro navio da Marinha do Brasil a ostentar o nome Bocaina, palavra de origem 

tupi, cujo significado é depressão em uma serra. É também um nome de município nos 

Estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. 

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

atuando com excelentes resultados na Segunda Guerra Mundial foram também transferidos 

para o Brasil o Bertioga, Beberibe, Bracuí, Bauru, Baependi, Benevente e o Babitonga. 

 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 submarinos imersos, como na superfície. Eram extremamente manobráveis; sua 

propulsão diesel elétrica permitia aumento gradual de velocidade. 

O navio foi construído em aço, construção transversal, 171 cavernas, dividido em 73 

compartimentos estanques longitudinais e possuía as seguintes características: 1.574 t de 

deslocamento a plena carga; 1.512 t de deslocamento normal; 1.318 t de deslocamento leve; 

93,33 m de comprimento total; 91,44 m de comprimento entre perpendiculares; 11,17 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. 

Era armado com três canhões de calibre 76,2 mm MK22 modelo I, Mihele PP & MFG 

Co, 50 calibres semiautomáticos, dois à vante e um à ré; dois canhões de calibre 40 mm 

Bofors, antiaéreos e superfície, automáticos, telecomandados, montados em reparos duplo à 

ré; oito metralhadoras Oerlinkon de calibre 20 mm, antiaéreas, quatro à vante e quatro à ré; 

reparo triplo de lançamento de torpedos de calibre 533 mm a meio-navio; duas calhas de 

bombas de profundidade de 300 libras, uma a boreste e outra a bombordo, com capacidade 

para 12 bombas cada, com disparo local ou do tijupá; lança bombas-granada antissubmarino 

MK10 (hedgedog) situado no convés principal, à vante, na linha axial do navio; grupo de 

morteiros singelos antissubmarinos na popa, com disparo local ou do tijupá. 

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

a saber; dois motores diesel principais, General Motors, modelo 16-278, dois tempos, oito 



 
 
 
 

cilindros em “V”, injeção sólida, 1.700 HP de potência cada, 3.400 HP de potência total; cada 

motor diesel acionava diretamente um gerador CC, 750 rpm, 1.200 kW, 525 volts, que 

alimentavam quatro motores elétricos principais, dois para cada eixo, ligados em série, 600 

rpm, 525 volts, 1.500 HP de potência cada, 3.000 HP de potência total, que acionavam dois 

hélices de três pás; dois lemes compensados e conjugados com comando elétrico hidráulico; 

20 nós de velocidade máxima em emergência; 19 nós de velocidade máxima sustentável; 17 

nós a toda força; 15 nós de velocidade padrão; 11 nós de velocidade econômica; 5.700 milhas 

de raio de ação a 19 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, 339 HP, modelo 8-268A
 
que acionavam dois geradores de 200 kW, 

CA, 450 volts, para serviço e viagem; dois motores diesel General Motors, três cilindros em 

linha, modelo 3-268A, dois tempos, 143HP, acionando dois geradores de 100 kW, CA, 450 

volts, para serviço de porto e emergência; três compressores de ar Worthington Pump Co. de 

alta, média e baixa pressão; grupo destilatório Griscon-Russel Soloshell, baixa pressão, duplo 

efeito, 4.000 galões/dia; duas caldeiras Cycloterm flamatubular, 3.000 libras vapor/hora; duas 

máquinas frigoríficas Carrier que refrigeravam duas câmaras de mantimentos de 19 m
2
. 

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

MKXIV; traçador de derrota; odômetro de fundo; ecobatímetro; sonar QCT Submarine 

Signal Co.; Radar SL-A Western Eletric Co. para detecção de alvos de superfície; radar AS-2 

para defesa aérea; equipamento BN para identificação de aviões e navios aliados; 

radiogoniômetro RCA, além de transmissores, receptores e transceptores de rádio. 

Para salvamento e serviços, o navio dispunha de uma lancha a diesel, 4 cilindros, 25 

HP, com capacidade para 25 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, quando armado em guerra, e 205 praças em 

tempo de paz. 



 
 
 
 

Em operações durante a Segunda Guerra Mundial, o Contratorpedeiro de Escolta 

Bocaina escoltou comboios e apoiou o transporte aéreo Brasil-África. 

Pelo Aviso Ministerial n
o
 220, de 7 de fevereiro de 1964, o Contratorpedeiro de Escolta 

Bocaina foi reclassificado como Aviso Oceânico, sendo subordinado à Força de Patrulha 

Costeira do Sul e posteriormente, em 1967, ao Grupamento Naval do Sul. 

Em cumprimento ao Aviso Ministerial n
o
 1.394, de 05 de novembro de 1974, foi 

determinada a sua baixa do Serviço Ativo, tendo percorrido 253.048 milhas e feito 1.270 dias 

de mar durante 29 anos de serviços prestados à Armada. 

Dentre as comissões, cabe destacar: 

19/07/1957 – Suspendeu do Porto do Rio de Janeiro (RJ) para participar dos festejos do 

Centenário da Cidade de Paranaguá; 

13/11/1961 – Suspendeu do Porto do Rio de Janeiro (RJ), com destino ao Rio Grande (RS), 

para representar a Marinha nas solenidades da Festa do Mar naquela cidade; 

07/12/1961 – Suspendeu do Cais da Bandeira do Ministério da Marinha, no Rio de Janeiro 

(RJ), para realizar a cerimônia de lançamento de flores ao mar, ao norte da Ilha Rasa (RJ); 

19/03/1962 – Resgatou no litoral de São Paulo o piloto de um Gloster Meteor da Força Aérea 

Brasileira que se acidentara; 

04/05/1963 – Suspendeu do Porto de Cabedelo (PB), com destino a Recife (PE), para 

participar da comemoração do Dia da Vitória, realizando lançamento de flores ao mar; 

20/06/1963 – Suspendeu do Porto de Recife para patrulhar áreas do litoral do Rio Grande do 

Norte e do Ceará, a fim de impedir a pesca da lagosta por barcos estrangeiros; 

01/04/1964 – Suspendeu do cais do carvão do Porto de Salvador (BA), com destino a Itapuã 

(BA), para prestar apoio às Forças do Exército em operações, que visavam o restabelecimento 

da ordem pública; 

14/07/1965 – Suspendeu do Porto do Rio de Janeiro (RJ) com destino ao Porto de Angra dos 

Reis (RJ) para transportar alunos do Colégio Naval; 

09/08/1965 – Suspendeu do Porto do Rio de Janeiro (RJ) para participar da primeira 

Operação Pré-Unitas, juntamente aos Contratorpedeiros Pernambuco, Pará, Acre e Araguaia; 



 
 
 
 

05/02/1968 – Suspendeu do Porto de Buenos Aires (Argentina) para dar cobertura a VIII 

Regata Buenos Aires – Rio; 

01/04/1971 – Suspendeu do Cais Oeste do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (RJ), com 

destino a Ilha Rasa, para realizar adestramento com aspirantes da Escola Naval. 

 Foram seus comandantes: 

Capitão de Corveta Augusto Lopez da Cruz 20/03/1945 a 29/03/1946 

Capitão de Corveta Octávio de Sá Earp 29/03/1946 a 30/06/1947 

Capitão de Corveta Francisco de Paula Oliveira 30/06/1947 a 19/07/1948

  

Capitão de Corveta Cláudio Acylino de Lima 19/07/1948 a 20/03/1950 

Capitão de Corveta Áureo Dantas Torres 20/03/1950 a 11/04/1951 

Capitão de Corveta Francisco de Souza Maia Júnior 11/04/1951 a 05/03/1952 

Capitão de Corveta Edgard Fróes da Fonseca  05/03/1952 a 30/04/1953 

Capitão-Tenente Anísio de Carvalho Palhano (Interino) 30/04/1953 a 28/06/1953

  

Capitão de Corveta João Carlos Palhares dos Santos 28/06/1953 a 20/02/1954 

Capitão de Corveta José da Silva Sá Earp 20/02/1954 a 18/06/1955 

Capitão de Corveta José Joaquim G. Fontenelle 18/06/1955 a 27/12/1955 

Capitão de Corveta José Ferreira Guarita 27/12/1955 a 31/10/1956 

Capitão-Tenente Maurício Bastos Fernandes (Interino) 31/10/1956 a 14/11/1956 

Capitão de Corveta Roberto Andersen Cavalcante 14/11/1956 a 14/05/1958 

Capitão-Tenente César Augusto L. da Fonseca (Interino) 14/05/1958 a 25/06/1958 

Capitão de Corveta José Valentim 25/06/1958 a 01/04/1959

  

Capitão-Tenente Adhemar J. S. Moreira da Cruz (Int.) 01/04/1959 a 24/04/1959

  

Capitão de Corveta Darly Correa  24/04/1959 a 24/06/1960 

Capitão de Corveta Geyr de Macedo Soares 24/06/1960 a 12/05/1961 

Capitão de Corveta Luiz Paulo Beltrão Frederico 12/05/1961 a 14/04/1962 



 
 
 
 

Capitão de Corveta Maurício Murgel Taveira 14/04/1962 a 16/11/1962 

Capitão-Tenente Ivan A. Saraiva Baptista (Interino) 16/11/1962 a 15/01/1963 

Capitão de Corveta Fernando P. da Rocha Paranhos 15/01/1963 a 05/12/1963 

Capitão-Tenente Ivan A. Saraiva Baptista (Interino)  05/12/1963 a 25/03/1964 

Capitão de Corveta Jaime Adolpho Cunha da Gama  25/03/1964 a 25/04/1964 

Capitão-Tenente Carlos Alberto Novis Botelho (Int.) 25/04/1964 a 19/07/1964 

Capitão de Corveta Nayrton Amazonas Coelho   19/07/1965 a 17/01/1966

  

Capitão-Tenente Carlos Alberto Novis Botelho (Int.) 17/01/1966 a 11/03/1966 

Capitão-Tenente Egberto Baptista Sperling (Interino) 11/03/1966 a 15/03/1966 

Capitão de Corveta Lafayette Pereira Gomes  15/03/1966 a 04/07/1966 

Capitão de Corveta Egberto Baptista Sperling 04/07/1966 a 13/09/1966 

Capitão de Corveta Renato de Miranda Monteiro 13/09/1966 a 15/06/1968 

Capitão de Corveta Edson Ferraciú 15/06/1967 a 30/05/1968 

Capitão-Tenente Sergio Cruz Quintiere (Interino) 30/05/1968 a 01/07/1968 

Capitão de Corveta Claus Dieter Eichler 01/07/1968 a 19/05/1969 

Capitão de Corveta Nélson Cesiariné Bragança 19/05/1969 a 06/08/1970 

Capitão de Corveta Edir Rodrigues de Oliveira 06/08/1970 a 10/08/1971 

Capitão de Corveta Erich Otto Fritz Hirschfeld 10/08/1971 a 21/09/1972 

Capitão de Corveta Adhemar G. de Paiva Filho 21/09/1972 a 17/09/1973 

Capitão de Corveta Amaury da Costa Rubim 17/09/1973 a 20/12/1974 


