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

  

Antigo Navio Mercante Itajubá, pertencente à Companhia Nacional de Navegação 

Costeira (Lage). Era idêntico ao Ipanema e ao Itauba, mais tarde José Bonifácio e Vital de 

Oliveira, respectivamente. Em 1930, ainda denominado Itajubá foi incorporado à Marinha do 

Brasil pelo Aviso nº 3.818, do Ministro da Marinha de 20 de outubro. Posteriormente por 

meio do Aviso n
o
 3.785, de 29 de outubro de 1931 esteve ligado à Esquadra e, pelo Aviso n

o
 

4.306 de 18 de dezembro do mesmo ano, estava a serviço da Diretoria da Escola Naval. 



 

 Em conformidade com o Memorando n
o
 1.048, do Ministério da Marinha, de 15 de 

julho de 1932 foi ligado ao Estado-Maior da Armada e pelo Aviso n
o
 1.858 de 21 de julho de 

1932 foi incorporado ao Trem de Esquadra. Pelo Memorando n
o
 2.640 do Ministério da 

Marinha, de 19 de outubro do mesmo ano, passou à Diretoria de Navegação; em seguida, 

passou a servir à Esquadra. Foi incorporado à Esquadra pelo Aviso Ministerial n
o
 3.139, de 2 

de dezembro de 1932, com o nome de Calheiros da Graça e voltou à Diretoria de Navegação 

por Aviso n
o
 3.289, de 16 de dezembro de 1932, sendo classificado como Navio-Auxiliar de 

segunda classe. 

Por Aviso n
o
 443, de 8 de fevereiro de 1933, passou para o Grupo de Instrução da 

Escola Naval, dissolvido de acordo com o Ofício do Ministério da Marinha n
o
 103, de 20 de 

março de 1933. Assim foi desligado da Escola Naval, por Aviso n
o
 1.276, de 8 de abril do 

mesmo ano, e entregue à Diretoria de Navegação, sendo classificado como Navio 

Hidrográfico. 

Tinha um deslocamento de 1.300 t, casco de aço, uma chaminé, duas hélices, um leme 

e era armado a iate, com paus de carga. Duas máquinas e velocidade de 9 milhas.  

Teve como primeiro Comandante o Capitão de Corveta Nelson Simas de Souza, 

substituído pelo Capitão de Corveta Mário Hecksher. 

Sob o comando do Capitão de Corveta Mário Hecksher, foi até Belém em inspeção de 

faróis e terminou a montagem do Farol de Jericoacoara, no Ceará. Deixou a Diretoria de 

Navegação, sendo ligado à do Ensino Naval pelo Aviso n
o
 3.822, de 16 de outubro de 1933, e 

depois fazendo parte da Divisão Naval de Instrução. Tomou seu comando em 1934 o Capitão 

de Corveta Francisco Xavier da Costa, que teve como substituto o Capitão de Corveta 

Teobaldo Gonçalves Pereira. 

Em setembro de 1934, foi à Santa Catarina em busca das urnas com as ossadas dos 

fuzilados em 1894, em consequência da Revolução Federalista. Regressou ao Rio de Janeiro 

no dia 29 daquele mês. Em 16 de outubro de 1934 seguiu para o Norte, sob o comando do 

Capitão de Fragata César A. Machado da Fonseca, em inspeção de faróis.  



 

Sob o comando do Capitão de Fragata Amauri Sadock de Sá de Freitas, naufragou na 

Barra do Natal (RN) em 11 de setembro de 1936. Pelo Aviso n
o
 1.258, da mesma data, 

mandou-se dar-lhe baixa. 

 

 


