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

 

       Navio Mineiro, segundo de uma série de seis iguais projetados e construídos pelo 

Arsenal de Marinha da Ilha das Cobras (A.M.I.C.), atual Arsenal de Marinha do Rio de 

Janeiro (AMRJ). Teve sua quilha batida no dia 6 de novembro de 1937, incorporado à 

Esquadra em 16 de setembro de 1939 e no mesmo dia submetido à  Mostra de Armamento, 

recebendo o indicativo visual C2.  

O Cananeia e o Carioca, primeiro da série e construído ao seu lado na Carreira nº 1 do 

A.M.I.C, foram lançados ao mar no dia 22 de outubro de 1938. Presentes à cerimônia o 

Presidente da República Getúlio Dornelles Vargas acompanhado de diversos Ministros 

militares e civis e autoridades, o navio foi batizado pela Sra. Helena Dillon Regis Bittencourt. 

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

Regis Bittencourt, o navio foi resultado de um estudo meticuloso e demorado na busca de 



 

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

econômico da época. Para tal, foi dada à estrutura geral do casco, a disposição mais simples 

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

e as gaiutas da praça de máquinas, a fim de reduzir os pesos altos, obtendo-se assim  

melhores condições de estabilidade para um carregamento máximo de minas. 

       Não estava incluído no custo do navio, o valor do canhão, do elevador de munição e de 

outros materiais aproveitados dos velhos Contratorpedeiros.  

O nome Cananeia deriva da forma feminina de Cananeu, que pode significar, não só o 

natural de Cana ou Kana, na Galileia (como o Apóstolo Simeão, o Cananeu), mas também o 

natural de Cannau, a terra prometida.. 

          Terceiro navio com este nome na Marinha do Brasil. O primeiro navio a ostentar o 

nome Cananeia foi uma barca canhoneira armada com um canhão e que fez parte da Terceira 

Divisão da Esquadra em operações no Rio da Prata. Esteve sob o Comando do Segundo - 

Tenente Francisco da Silva Lobão e foi tomada pelos argentinos no combate do Juncal, a 9 de 

fevereiro de 1827.O segundo, foi uma canhoneira construída pelo Arsenal de Marinha do Rio 

de Janeiro, e lançada ao mar em 11 de junho de 1890. Era uma canhoneira de casco de aço, 

com revestimento interno de madeira, dividida em 7 compartimentos estanques transversais e 

armada em escuna. Seu nome recorda uma cidade, um município, comarca e porto do Estado 

de São Paulo. 

Seu sistema de construção foi o transversal. Suas principais características eram as 

seguintes: 389,5 t de deslocamento leve; 553,75 t de deslocamento normal; 567,61 t de 

deslocamento máximo; 57,473 m de comprimento total; 55,640 m de comprimento entre 

perpendiculares; 7,8 m de boca moldada; 7,822 m de boca máxima;  2,60 m de calado 

máximo; e 3,85 m de pontal. 

          Seu casco foi construído de chapas de aço doce galvanizado de 8 mm de espessura, 

soldado e rebitado. Suas cavernas eram reforçadas e possuía 8 anteparas dividindo o navio em 

9 compartimentos estanques, no sistema de construção transversal com reforços nas partes 



 

que deveriam sofrer maior esforço, com duplo fundo onde estavam localizados os tanques de 

óleo, água e dejetos. 

         Seu armamento era constituído por um canhão de 101,6 mm Armstrong, modelo II, e 

uma metralhadora Madsen antiaérea de 20 mm modelo brasileiro de 1937, montada em 

reparo duplo, tipo naval.  

         O navio foi projetado para transportar uma carga normal de 44 minas Vickers H-2 ou 44 

minas brasileiras MB-1 e mais 10 extras em sobre carga, e minas Sauter-Harlé de exercício, 

modelo SHA-60. 

         Como armamento portátil, possuía 20 fuzis Mauser de 7 mm, modelo 1908, dois fuzis 

metralhadoras Hotchkiss de 7 mm e pistolas Colt 45. 

         Os paióis de munição eram refrigerados e ventilados. 

         A direção de tiro era comandada por um telêmetro Barr & Stroud de 1 metro de base. 

         Em abril de 1942, foram retiradas todas as minas e respectivos trilhos e instalados dois 

lança bombas e dois cabides com capacidade para 3 bombas de profundidade cada um. 

Posteriormente, foram instalados mais dois lança bombas e 23 cabides de bombas de 

profundidade e substituídos os canhões de 101,6 mm por canhões de 76,2 mm 

        A manobra do navio era feita por um leme simples, não compensado, retangular, 

comandado por uma máquina do leme, alternativa a vapor de dois cilindros, que é capaz de 

movimentar o leme até um ângulo máximo de 35º.  

        Possuía duas estações de governo, sendo uma no passadiço e outra a ré, para manobra do 

leme em emergência. 

        Para o fundeio, possuía dois ferros tipo Hall de 560 kg cada um, talingados a amarras de 

seis quartéis de 25 metros e um ancorote de 160 kg tipo Smith. 

         Sua propulsão era fornecida por duas máquinas alternativas de tríplice expansão, de três 

cilindros, fabricados pela Thornycroft, com 650 HP de potência a 320 RPM e pressão de 250 

lbs/pol de vapor, fornecido por duas caldeiras aquatubulares de sistema Yarrow de circulação 

acelerada fabricadas pela Thornycroft. 



 

         As máquinas motoras movimentavam dois eixos que imprimiam uma velocidade 

máxima de 14 nós a 320 RPM e uma velocidade econômica de 10 nós a 210 RPM. Seu raio 

de ação era de 1120 milhas náuticas na velocidade máxima e 1820 milhas náuticas na 

velocidade econômica.   

        A energia elétrica era fornecida por dois dínamos (geradores) de corrente contínua, 

sendo o principal acionado por máquina alternativa a vapor e outro, secundário por motor 

diesel. 

       A escuta submarina era feita por um sonar e a vigilância por um radar instalados em 

1944. 

       A aguada era fornecida por um grupo destilatório tipo Weir de 3 êmbolos com produção 

máxima de 3,6 t de água. 

        Para navegação o navio era dotado de três agulhas magnéticas, sendo uma padrão seca 

Thompson no tijupá, uma de governo líquida Chetwind no passadiço e uma seca Kelvin no 

compartimento do governo à ré, dois odômetro de superfície Walker Trident na popa, com 

repetidores elétricos no passadiço. 

        Em 1950 foi instalado um radiogoniômetro. Em 1952 foi instalado um ecobatímetro EB-

4 e em 1953 foi retirado o sonar. 

        Para as comunicações rádio telegráficas, o navio era dotado de dois transmissores de 500 

KW e 200 KW respectivamente e três receptores. Para as comunicações exteriores visuais, 

possuía bandeiras, escote na verga do mastro e dois holofotes de 12 pol e um holofote de 24 

pol. 

        Como sistema de salvamento, o navio possuía duas embarcações a motor, sendo uma 

lancha e uma baleeira, com capacidades para 25 e 24 pessoas respectivamente, um bote para 

5 pessoas e um escaler para 14 pessoas e uma pequena chalana. 

        A sua lotação era, originalmente constituída por quatro Oficiais, dez Sargentos, sete 

Cabos, 36 Marinheiros, 4 Grumetes e sete Taifeiros.  

        Durante a sua permanência no serviço ativo da Marinha, o navio navegou 184.534 

milhas e fez 889,5 dias de mar, sendo que, no período de dezembro de 1941 a outubro de 



 

1945, realizou inúmeras comissões em operações de guerra, dentre as quais se destacam as de 

escolta de comboios de navios mercantes nacionais e estrangeiros, serviço de socorro e 

salvamento e patrulha nas águas da costa do Brasil.  

        Pelo Aviso Ministerial nº 163 de 11 de janeiro de 1944, o Cananeia, juntamente com os 

demais Navios Mineiros da classe Carioca, foram classificados como Corvetas.  

       Após a guerra, cumpriu missões com a Força Naval do Nordeste, até ser colocado em 

situação de reserva pelo Decreto nº 21.846 de 13 de setembro de 1946 do Presidente da 

República. 

        Pelo Aviso Ministerial nº 1615 de 10 de agosto de 1949, do Ministro da Marinha, o 

navio, passou da situação de reserva para o serviço ativo, ficando subordinado ao Comando 

do Quarto Distrito Naval, a fim de ser utilizado em serviços de patrulha na região amazônica. 

         O navio docou 16 vezes, sendo que uma vez no dique da Base Naval de Natal, três 

vezes no Dique Flutuante da SNAPP em Belém do Pará e 12 vezes nos diques do AMRJ., 

para reparos e alterações estruturais e de máquinas e manutenções de rotina. 

Pelo Aviso Ministerial nº 1452 de 26 de junho de 1959, do Ministro da Marinha, o 

navio foi desincorporado do serviço ativo da Marinha do Brasil, como parte do Programa de 

Modernização da Esquadra Brasileira. A sua Mostra de Desarmamento foi passada em 7 de 

julho de 1960, na Doca 11 de junho, no Rio de Janeiro. 

Foram seus Comandantes: 

Capitão de Corveta Raul Reis Gonçalves de Souza        15/05/1939 a 23/01/1941 

Capitão de Corveta Oswaldo de Alvarenga Gáudio                        23/01/1941 a 25/07/1942 

Capitão de Corveta Waldemar de Araújo Motta                          25/07/1942 a 23/12/1942 

Capitão-Tenente Lauro de Freitas (Interino)          23/12/1942 a 30/01/1943 

Capitão de Corveta Otávio da Silveira Carneiro              30/01/1943 a 05/05/1944 

Capitão de Corveta José Santos de Saldanha da Gama                    05/05/1944 a 12/10/1944 

Capitão de Corveta Lauro Martins Ferreira                                      12/10/1944 a 22/06/1946  

Capitão-Tenente Paulo César de Andrade (Interino)            22/06/1946 a 22/07/1946 

Capitão de Corveta Acyr Dias de Carvalho Rocha                    22/07/1946 a 08/11/1948 



 

Capitão de Corveta José Luiz de Araújo Goyano                              08/11/1948 a 24/10/1949 

Capitão-Tenente Roberto Coutinho Coimbra (Interino)            24/10/1949 a 13/09/1950  

Capitão de Corveta Antonio Carlos de Rosario Oliveira              13/09/1950 a 04/10/1951 

Primeiro-Tenente João Quintaes  (Interino)                                   04/10/1951 a 07/02/1952 

Capitão de Corveta Milton Castanhede Vilalva                           07/02/1952 a 09/03/1953 

Capitão de Corveta Renato de Paula e Silva Tavares                      09/03/1953 a 02/03/1954 

Capitão de Corveta Fernando Burlamaqui Cunha                              02/03/1954 a 03/09/1955 

Capitão de Corveta Décio Lopes da Silva Moraes                            03/09/1955 a 15/06/1956 

Capitão de Corveta Walter Lopes Manso da Costa Reis                      15/06/1956 a 27/11/1957 

Capitão de Corveta Francisco Otávio Jardim de Bulhões Sayão         27/11/1957 a 19/02/1959 

Capitão de Corveta Lauro Nogueira Furtado de Mendonça            19/02/1959 a 17/09/1959 

Primeiro-Tenente Carlos Rogério de Souza Coelho (Interino)            17/09/1959 a 26/02/1960 

Primeiro-Tenente Aloysio José de Freitas Rocha              26/02/1960 a 07/07/1960 

  

 


