
 

CAMAQUÃ 

Navio-Mineiro/Corveta 

Incorporação: 6 de junho de 1940. 

Naufrágio: 21 de julho de 1944. 

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

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

Cananeia, Camocim, e Cabedelo) construídos pelo antigo Arsenal de Marinha da Ilha das 

Cobras. 

Com a presença do Presidente da República Getúlio Dornelles Vargas, Ministros e 

autoridades da República teve sua quilha batida em 22 de outubro de 1938, sendo lançado ao 

mar em 16 de setembro de 1939. Foi incorporado a Esquadra em 6 de junho de 1940, 

recebendo o distintivo visual C-6. 



 

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. 

Terceiro navio a ostentar este nome. É um vocábulo tupi-guarani que vem de cama-quã 

e significa peito agudo, elevação pontiaguda ou alongada, segundo Theodoro Sampaio. 

Denomina um dos rios do Rio Grande do Sul, que deságua na Lagoa dos Patos. Suas margens 

foram povoadas por uma tribo tupi-guarani que lhe deu o nome. O primeiro navio da Marinha 

do Brasil a ostentar o nome Camaquã foi uma embarcação de madeira, aparelhada a sumaca-

escuna, apreendida do seu proprietário Thomaz Messeter para a Armada na eclosão da 

Revolta Farroupilha no Rio Grande do Sul. O segundo navio com este nome foi uma 

embarcação a vapor de construção de madeira, comprado no Rio Grande do Sul, em 23 de 

dezembro de 1845 à Companhia Progresso. 

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 Camaquã juntamente com os demais navios da sua classe: 

Carioca; Caravelas; Cananéia; Cabedelo e Camocim. Em 1944 estes navios foram 

classificados como corvetas. E com a extinção da Força Naval do Nordeste a então Corveta 

Camaquã passou para a condição de Navio Pronto (NP). 



 

 Suas características eram: 552 t de deslocamento; 57 m de comprimento; 7,80 m de 

boca e 2,50 m de calado. 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. 

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

numa mesma praça de máquinas, sendo do tipo alternativo 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. Tinha dois hélices, um leme compensado, uma chaminé 

e um mastro para sinais com plataforma. 

Era iluminado eletricamente e tinha um holofote. Os tanques de combustível tinha 

capacidade de 250 t, que lhe permitia um raio de ação de 2500 milhas. Seu armamento 

constava de dois canhões Armstrong, 101,6 mm, duas metralhadoras de 20 mm e transportava 

44 minas e mais dez em sobrecarga.  

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. 

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 

odômetro 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. 

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

42 cabos e marinheiros. 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. 

Reconhecido o estado de beligerância entre o Brasil e os países do Eixo, o navio teve 

retirados os trilhos para lançamento de minas e instalados sonar e equipamento para ataques 

antissubmarino (dois morteiros K e duas calhas para lançamento de bombas de profundidade 

de 300 libras).  

O navio durante o seu período no serviço ativo na Marinha do Brasil navegou em 

operações de guerra 58.700 milhas em 130,5 dias de mar, tendo escoltado 52 comboios. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, prestou serviços comboiando cerca de 700 navios. 

Quando de volta ao Porto de Recife no dia 21 de julho de 1944, a cerca de 12 milhas a 

nordeste da Barra do Recife emborcou por um violento golpe de mar. Foram vítimas do 



 

acidente o Comandante do navio, Capitão de Corveta Gastão Monteiro Moutinho, o Primeiro-

Tenente Rubens Poggi de Figueiredo, sete sargentos, dois cabos e 24 marinheiros e taifeiros.  

O número de baixas, relativamente reduzido deveu-se a agilidades com que os 

sobreviventes foram socorridos pelos Caças-Submarinos Jutaí e Graúna, componentes da 

mesma escolta do comboio JT-18, à qual pertencia a Corveta Camaquã. 

A escolta havia sido desfeita, os navios-mercantes entravam na barra e os caças-

submarinos, que navegavam na esteira da corveta a encontraram de quilha para cima e 

soçobrando rapidamente. Recolheram os homens que nadavam ou se apoiavam em destroços, 

usando todos os meios disponíveis. 

As corvetas da classe Carioca operavam no limite do seu raio de ação, que era pequeno, 

pois tinham sido originalmente construídas para servir mineiros-varredores. Essa 

circunstância era agravada pelo fato de, devido aos ziguezagues e às variações de velocidade 

a que eram obrigadas no serviço de escolta, chegarem ao fim da sua derrota sempre com 

pouco combustível. As instruções vigentes determinavam que, abaixo de certo peso de 

aguada e de óleo, os navios deveriam lastrar alguns tanques com água do mar, coisa que os 

comandantes não gostavam de fazer, porque isso podia acarretar futura contaminação do óleo, 

apagando frequentemente os maçaricos das caldeiras. 

Em pequenas singraduras, com mar calmo, esses navios navegavam leves sem maiores 

inconvenientes. No dia do naufrágio o mar apresentava uma série de vagas longas, com um 

ritmo perigoso para a estabilidade das corvetas. Possivelmente a ação conjunta das ondas, 

mais a pouca estabilidade do navio, um eventual golpe de leme e o fato de a guarnição ter-se 

aglomerado no convés a sotavento para se abrigar da chuva levaram o navio a exceder seu 

“braço de endireitamento” e a emborcar.        

O Capitão de Mar e Guerra Antonio Bastos Bernardes, na época Primeiro-Tenente 

Encarregado do Armamento do navio, na Conferência sobre e a Participação da Marinha na 

Segunda Guerra Mundial, organizada pelo Serviço de Documentação Geral da Marinha em 

1974, assim descreveu o acidente que testemunhou:  



 

O navio navegava talvez à uns 40 minutos, rumo oeste, pegando o mar da alheta para o 

través de bombordo, quando até então, antes da mudança de rumo, o navio pegava da alheta 

para o través de boreste. Subitamente, sobreveio uma série síncrona de três grandes vagalhões 

mortos: o primeiro passou, adernando bastante o navio, mas não perigosamente. O segundo 

também adernou-o, a ponto de descobrir a tomada d’água de refrigeração do condensador, 

que ficava a bombordo, muito abaixo da linha d’água, provocando a perda de sucção da 

bomba de circulação do condensador e, consequentemente fazendo com que ela disparasse. 

Este fato, embora já houvesse ocorrido anteriormente em outras viagens, inquietou o 

comandante que, com o oficial de serviço procurou diminuir a velocidade e guinar para 

bombordo para aproar ao mar. 

O navio voltou ao equilíbrio, a bomba do condensador voltou a receber carga, mas a 

corveta voltou a adernar para boreste, quando então o terceiro vagalhão colheu o navio, já 

pelo través, inclinando-o, a ponto de adormecê-lo e, em pouquíssimos segundos, tombá-lo 

completamente para boreste. Esses vagalhões se formaram súbita e fatidicamente em 

sincronia tal que tirou do comandante qualquer possibilidade de manobra para aproar ao mar 

e diminuir a velocidade, a fim de aquilatar melhor as novas condições de mar e a situação de 

equilíbrio do navio.   

Na opinião do Comandante Antonio Bastos a corveta achava-se nas mesmas condições 

de equilíbrio que manteve em outras viagens, os tanques de óleo do duplo-fundo praticamente 

cheios, a água de reserva das caldeiras somente parcialmente consumida, os tanques de óleo 

diesel e tanques de equilíbrio quase completos.  

O depoimento do então Primeiro-Tenente Antônio Bastos Bernardes afastou, por 

conseguinte, a hipótese de um erro técnico para colocar o acidente como um acontecimento 

imprevisível e inevitável. 

Ainda, de acordo com o Comandante Antonio Bastos a corveta Camaquã terminava 

aquela sua última missão em uma situação de equilíbrio, que pode se considerar entre navio 

em deslocamento normal e aliviado. Assim, se fosse consultada a tabela de experiência de 

estabilidade, seria verificado que esta situação de equilíbrio não seria muito diferente se a 



 

corveta tivesse de operar dentro das condições da sua classe original, isto é, navio com 

sobrecarga com minas que foram retiradas para dar lugar às cargas de profundidade.  

O navio adernou, adormeceu e recebeu uma massa violenta de água no convés de popa 

que contribuiu para o desastre. Essa mesma massa de água, com o seguimento do navio foi 

levando vários homens que estavam no convés e outros que com impressionante vivacidade e 

agilidade, subiram das cobertas. 

O comandante do navio estava no passadiço e devido ao desequilíbrio do navio se feriu 

e ficou preso no passadiço, sendo tragado pelo mar. Os homens que estavam nas caldeiras 

estavam com as portas estanques fechadas, ficando impossibilitados de se salvarem. 

Praticamente, todos os oficiais e praças se atiraram ao mar, procurando se afastar do 

navio temendo a explosão das caldeiras e das bombas de profundidade ou pela sucção 

provocada no afundamento do navio. 

 O navio levava a bordo 117 homens, dos quais 80 faziam parte da tripulação e o 

restante era destacado. Com o naufrágio morreram 33 homens. 

 

Lista dos Mortos do Naufrágio da Camaquã: 

Capitão de Corveta Gastão Monteiro Moutinho (Comandante) 

Rubens Poggi Figueiredo (Encarregado de Máquinas); 

Primeiro-Sargento EL Pedro Bartolomeu; 

Segundo-Sargento ES Marcos Gonçalves Pinto; 

Segundo-Sargento ES Hedonal Pedro da Silva; 

Terceiro-Sargento MA João José de Queiroz; 

Terceiro-Sargento CA Carlos de Azeredo Carvalho; 

Terceiro-Sargento MR Antônio Rozendo da Silva; 

Terceiro-Sargento AT Martiniano Moreira da Silva; 

Cabo-EL Urias Antônio de Souza; 

Cabo-MA Euclides Eufrásio Lopes; 

Marinheiro 1º Classe-MR Sadi Pereira Lessa;  



 

Marinheiro 1º Classe-AT Milton Corrêa Lima; 

Marinheiro 1º Classe-SI Luiz Ribeiro do Prado; 

Marinheiro 1º Classe-MA Valdemar Autor Simas; 

Marinheiro 1º Classe-TL Enéas Freire de Rezende; 

Marinheiro 1º Classe-MA Celestino Bispo dos Santos; 

Marinheiro 2º Classe-AT Pedro Gonçalves Guerra; 

Marinheiro 2º Classe-TL Domingos Elias de Almeida; 

Marinheiro 2º Classe-MR José Faustino de Santana; 

Marinheiro 2º Classe-SI Onam Gomes de Sena; 

Marinheiro 2º Classe-MA Antônio Gomes; 

Marinheiro 2º Classe-MA Pedro Ferreira; 

Marinheiro 2º Classe-EL Nazareno de Freitas Fernandes; 

Marinheiro 2º Classe-AT Jackson Simões; 

Grumete Genésio Soares; 

Grumete Silvio Ferreira; 

Grumete Orlando Loureiro; 

Grumete Odilon Silva Amaral; 

Grumete Lupiciano Rêgo Dantas; 

Taifeiro de 2ª Clase-BA Antônio Marques de Souza; 

Taifeiro de 3ª Clase-AR José de Souza; 

Taifeiro de 3ª Clase-BA Raimundo Câmara; 

Civil Mário Ribeiro; e 

Civil José Luiz Carlos de Souza. 

 

 Foram seus Comandantes: 

Capitão de Corveta Nereu Chalréu Correia 

Capitão de Corveta Bussemeyer Caminha 

Capitão de Corveta Celso de Macedo Soares Guimarães 



 

Capitão de Corveta José Pereira Cotta Filho 

Capitão de Corveta Gastão Monteiro Moutinho        

  


