
 

CABEDELO 

Navio Mineiro/Corveta 

Incorporação: 7 de junho de 1940. 

Baixa: 26 de junho de 1959. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Navio-Mineiro Varredor, quarto de uma série de seis navios (Carioca, Caravelas, 

Cananeia, Camocim, Camaquã) construídos pelo Arsenal de Marinha da Ilha das Cobras. 

Teve a sua quilha batida em 12 de março de 1938, sob a presença do Presidente da República 

Getúlio Dornelles Vargas, ministros e autoridades militares e civis. O Cabedelo e o 

Caravelas não foram lançados ao mar, pelo fato da água alcançar o seu nível normal ao serem 

terminados os trabalhos de dragagem da Doca 11 de Junho em frente a Carreira nº 2 do 

Arsenal de Marinha da Ilha das Cobras, e os dois navios acabaram flutuando. No dia 16 de 



 

setembro de 1939 foi batizado pela Sra. Maria Carmela Dutra, esposa do General Eurico 

Gaspar Dutra. No dia 7 de junho de 1940 foi incorporado à Armada, recebendo o indicativo 

visual C 4.  

Projetado e construído pelo então Capitão de Mar e Guerra Engenheiro Naval Júlio 

Régis Bittencourt, o navio era o resultado de um estudo meticuloso e demorado em busca de 

características que harmonizassem as exigências militares próprias do tipo, com o fator 

econômico da época. 

Foi dada na estrutura geral do casco a disposição mais simples possível, que foram 

aliviadas de todas as maneiras, as partes da superestrutura que formam o passadiço e as 

gaiutas da praça de máquinas. Deste modo eram reduzidos os pesos altos, obtendo-se assim 

melhores condições de estabilidade para um carregamento máximo de minas. O navio custou 

seis milhões seiscentos e quatro mil quatrocentos e quarenta mil réis. 

Segundo navio da Marinha do Brasil a ostentar o nome Cabedelo recorda um pequeno 

promontório à margem direita do rio que denominou o estado da Paraíba. Neste local foi 

construída, em 1585, histórica fortaleza, em torno da qual se desenvolveu um núcleo povoado 

que posteriormente se transformou na cidade de Cabedelo. O primeiro navio foi uma 

canhoneira a vapor, quarta de uma série de quatro da classe F do Programa de Renovação do 

Material Flutuante da Armada do Ministro Lima Duarte, sendo lançada ao mar em 14 de 

janeiro de 1888. As outras três foram as canhoneiras Carioca, Cananeia e Camocim. 

Pelo Aviso Ministerial n
o
 698, de 10 de junho de 1940, do Ministro da Marinha foi 

criada a Flotilha de Navios Mineiros, constituída pelos Navios Mineiros Carioca, Cananéia, 

Camocim, Cabedelo, Caravelas e Camaquã. Em 1941, a Flotilha foi incorporada à Esquadra 

Brasileira. 

Em 1942, o navio foi incorporado à Divisão de Cruzadores, sendo dissolvida a Flotilha 

de Navios Mineiros. Em cumprimento à Resolução 11/42, aquela divisão de Cruzadores foi 

extinta e no dia 5 de outubro foi criada pelo Aviso n° 1.661 a Força Naval do Nordeste, a qual 

foi incorporada o Navio-Mineiro Cabedelo com os demais navios da sua classe. Em 1944 



 

estes navios foram reclassificados como corvetas. E com a extinção da Força Naval do 

Nordeste a então Corveta Cabedelo passou para a condição de Navio Pronto (NP). 

Possuía as seguintes características principais: 550 t de deslocamento normal; 57,5 m 

de comprimento total; 7,5 m de boca máxima; 2,4 m de calado máximo. 

O navio foi construído de chapas de aço doce Siemens Martin, no sistema de 

construção das cavernas transversal com reforços nas partes em que deveriam sofrer maior 

esforço, sendo todo ele rebitado e soldado, com duplo fundo, onde se localizavam os tanques 

de óleo, água e dejetos. Suas cavernas possuíam oito anteparas dividindo o navio em nove 

compartimentos estanques. 

Seu armamento era constituído por um canhão Armstrong de 101,6 mm, substituído em 

1945 por dois canhões, sendo um de 76,2 mm MK XXII, L/50 Mod.4, a vante e outro de 76,2 

mm MK XIV, Mod.5, L/23 a ré; três metralhadoras Madsen de 20 mm, substituídas em 1943 

por três metralhadoras antiaéreas Oerlikon de 20 mm, reparo fixo, MKIV, sendo uma no 

tijupá e as outras duas a BE e a BB; dois morteiros tipo Derby em Y na popa; duas calhas 

lança-bombas de profundidade MK III, na popa a BE e a BB e dois lança bombas foguetes 

MK XX montadas a BE e a BB, também na popa. 

Os paióis de munição eram refrigerados. O tiro era dirigido por um telêmetro Barr & 

Stroud’s, tipo FT 32. Era governado por um leme vertical do tipo compensado, com ângulo 

máximo de 35º. Havia duas estações de governo, sendo a principal situada no passadiço e a 

de emergência, com manobra à mão, situada no convés da superestrutura. 

Seu sistema de fundeio era baseado em dois ferros de leva de 560 kg cada um, 

talingados a cinco quartéis de amarra, com 25 m cada quartel e em dois ancorotes tipo 

almirantado de 200 kg cada um. 

O sistema de propulsão do navio era formado por duas máquinas motoras instaladas 

numa mesma praça de máquinas, sendo do tipo alternativa a vapor de tríplice expansão, com 

três cilindros fundidos separadamente, fabricados pela Thornycroft, com 650 HP a 320 RPM, 

correspondente a uma velocidade máxima de 14,25 nós e raio de ação de 1.120 milhas 

náuticas. 



 

Sua velocidade econômica era de 10 nós a 210 RPM e seu raio de ação, nessa 

velocidade, era de 1.820 milhas náuticas. O vapor era fornecido por duas caldeiras 

aquatubulares tipo Yarrow, de circulação acelerada, queimando óleo combustível, fabricadas 

pela Thornycroft e situadas em praças de caldeira separadas, sendo uma a vante e outra a ré. 

O navio possuía um grupo destilatório a vapor, com capacidade de produzir 6 t/dia em regime 

normal e 8 t/dia em regime máximo. 

Para navegação, o navio era dotado de duas agulhas magnéticas Kelvin, sendo uma 

padrão no tijupá e uma de governo no passadiço. Para as embarcações miúdas, possuía duas 

agulhas pequenas de líquido, fabricadas por Otto Meister. Como complemento, possuía dois 

odômetros de superfície Cherub MK II e Walker Trident, uma máquina manual de sondar 

Kelvin 10810-A, um ecobatímetro modelo EB-1, um radiogoniômetro modelo AR 8709 e um 

radar SF-L, instalado em 1945. 

A sua energia elétrica era fornecida por um dínamo (gerador) principal Sunderlard 

Force, de 30 kw de potência, de corrente contínua, que era acionado por uma máquina a 

vapor tipo vertical, carter fechado. Como complemento, possuía um dínamo (gerador) 

secundário, de 40 kw de potência, corrente contínua, movido por um motor diesel. Para 

converter a corrente contínua em alternada, possuía três alternadores. 

Como sistema de salvamento, o navio era dotado de duas embarcações a motor, sendo 

uma lancha e uma baleeira, com capacidade para 25 homens cada, dois escaleres a remo e 

vela e uma chalana. 

A sua tripulação, originalmente, era constituída por quatro oficiais, cinco sargentos e 

42 cabos e marinheiros. Esta tripulação foi constantemente alterada de acordo com as 

circunstâncias, para atender às necessidades do serviço. 

Com a declaração de estado de beligerância do Brasil aos Países do Eixo, coube a 

Marinha do Brasil patrulhar o Atlântico Sul e proteger os comboios de navios mercantes que 

trafegavam entre o mar do Caribe e o litoral sul brasileiro contra a ação de submarinos 

inimigos. Assim, foi criada a Força Naval do Nordeste, em 5 de outubro de 1942, sob o 

comando do Capitão de Mar e Guerra Alfredo Soares Dutra, sendo inicialmente composta 



 

pelos Cruzadores Bahia e Rio Grande do Sul, os Navios-Mineiros Carioca, Caravelas, 

Camaquã e Cabedelo (posteriormente transformados em corvetas) e os Caças-Submarinos 

Guaporé e Gurupi. Depois foram incorporados nesta Força o Tender Belmonte, que serviu de 

Navio-Oficina, caças-submarinos, contratorpedeiros classe M e os submarinos classe T. 

Durante a sua permanência no serviço ativo da Marinha do Brasil, a Corveta Cabedelo 

navegou 184.534 milhas e fez 889,5 dias de mar, sendo que, no período de dezembro de 1941 

a novembro de 1945, em operações de guerra, participou, efetivamente, durante a Segunda 

Guerra Mundial do patrulhamento do litoral brasileiro e águas ao largo da costa do Brasil, 

comboiando navios mercantes brasileiros e estrangeiros, como reforço da escolta e ataques a 

submarinos alemães surtos em águas brasileiras. 

Por meio do Aviso n° 1452 de 26 de junho de 1959 teve baixa do Serviço Ativo da 

Marinha. 

Foram seus Comandantes:  

Capitão de Corveta Edmundo Willians Muniz Barreto                        

Capitão de Corveta Aldo de Sá Brito e Souza 

Capitão de Corveta Ivano da Silva Guimarães       

Capitão de Corveta Luiz Teixeira Martini     

Capitão de Corveta Levy Araújo de Paiva Meira                   

Capitão de Corveta Gustavo Francisco Feijó Bittencourt   

Capitão de Corveta Roberto Carlos Andrews   

Capitão de Corveta João Carlos Gonçalves Caminha      

Primeiro-Tenente Carlos Daniel Chaves Penalber (Interino) 

Capitão de Corveta José Augusto de Alcântara Maciel           

Capitão de Corveta Lauro Nogueira Furtado de Mendonça                     


