
CANOPUS

Navio Hidrográfico

Incorporação: 15 de março de 1958.

Baixa: 7 de janeiro de 1997.

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

Navio hidrográfico construído nos estaleiros da  Ishikawajima Heavy  Industries  Co.

Ltd. juntamente ao Sirius, em Tóquio, no Japão, teve sua quilha batida em 13 de dezembro de

1956 e foi lançado ao mar em 20 de novembro de 1957. Teve como madrinha a Sra. Lígia

Varella de Mello Baptista, esposa do Capitão de Mar e Guerra Ernesto de Mello Baptista,

Presidente da Comissão Fiscal de Construção de Navios no Japão. Sua Mostra de Armamento



ocorreu em 15 de março de 1958, sendo incorporado à Armada, ainda no Japão, conforme

Aviso nº 513, de 21 de fevereiro de 1958. 

Passou à  subordinação da Diretoria  de  Hidrografia  e  Navegação,  de acordo com o

Aviso nº 1770, de 30 de julho de 1958, do Ministro da Marinha, e Ordem do Dia nº 0024, de

4  agosto  do  mesmo  ano,  sendo  o  segundo  de  uma  classe  de  dois  navios  hidrográficos

construídos  no  estaleiro  japonês.  De  modo  que,  junto  ao  primeiro  da  classe,  o  Navio

Hidrográfico  Sirius,  representava  uma  nova  fase  no  desenvolvimento  da  hidrografia

brasileira, ora munida de novas unidades e equipamentos especificamente construídos para o

serviço hidrográfico. 

Teve seu  casco  construído em aço  doce,  ligação a  solda,  predominando o  sistema

transversal. Apresentando convés contínuo e castelo alongado, era dividido longitudinalmente

em dez compartimentos estanques. Contava ainda com um mastro de comunicações e um

mastro de carga para manobra de peso. Possuía as seguintes características: 1.293,87 ton. de

deslocamento leve e 1.916,90 ton. de deslocamento máximo; comprimento total de 77,90

metros; comprimento entre perpendiculares de 72 metros; boca moldada 12 metros; pontal

moldado 5,75 metros; máximo calado médio 3,80 metros; máximo calado a meio-navio 3,90

metros e borda livre a meio-navio de 1,87 metros. Era equipado com dois motores diesel

Uraga-Sulzer de 1.350 BHP, capazes de dispensar um giro de 300 RPM; dois hélices de

passo controlável  S. Morgan-Smith; três geradores diesel-elétricos de 200KVA / 450V; um

grupo  diesel-elétrico  de  emergência  de  75KVA  /  450V;  caldeira  automática;  grupo

destilatório; três compressores de ar independentes e uma instalação frigorífica. 

Para a navegação e hidrografia, era equipado com: uma agulha magnética; uma agulha

giroscópica tipo  Sperry  com sete repetidoras; um giro-piloto e um registrador de rumo; um

odômetro de fundo com repetidor elétrico; um odômetro de superfície com repetidor elétrico;

quatro  ecobatímetros  Kelvin  Hughes;  dois  prumos  eletromecânicos;  um  radiogoniômetro

RCA; um radar de navegação Raytheon; um loran tipo Sperry; um equipamento Raydist para

localização de sondagens. Para comunicações, contava com: um transmissor de 200W, um



transmissor de 125W e outros dois transmissores de 25W; seis receptores; dois holofotes de

360 mm; luzes para escote e bandeiras.

Contava  ainda  com:  três  lanchas  hidrográficas,  cada  uma  equipada  com  um

ecobatímetro  Kelvin Hughes e um aparelho de radiotelefonia; um lanchão de desembarque

com capacidade para 2,5 ton. de carga; duas baleeiras a remo e a vela; um bote a motor de

popa; uma chalana; dois automóveis tipo jeep Willys e um helicóptero Kawasaki-Bell, modelo

74G,  juntamente  de  uma  plataforma  para  operação  de  helicóptero,  hangar  e  sistema  de

abastecimento.

Por fim, dispunha de camarim de plotagem, sala de desenho, câmara escura, escritório

de hidrografia, laboratório de oceanografia, aparelho de reboque, sistema degaussing, sistema

de  escurecimento,  circuito  elétrico  de  avaria,  instalações  de  ar-condicionado  e  de

aquecimento, uma lavanderia e alojamento para 102 tripulantes, sendo estes:  comandante,

quinze  oficiais,  doze  suboficiais  e  setenta  e  quatro  praças  de  graduações  inferiores.  Sua

lotação era fixada em um total de 100 tripulantes, conforme Avisos do Ministro da Marinha

nº 1.273, de 20 de maio de 1957, e nº 1.872-N, de 9 de julho do mesmo ano. 

No que concerne às armas fixas, embora possuísse fundação para um canhão de 3”/50 e

quatro metralhadoras de 20 mm, em razão de suas  características  e finalidades,  não lhes

foram instaladas quaisquer dessas armas, dotando apenas armamento portátil.

Sua primeira comissão foi, justamente, a viagem de Tóquio até Belém, logo após o

término de sua construção e consequente incorporação. Na ocasião, o navio suspendeu da

cidade japonesa, a 11 de abril de 1958, dando início a sua viagem inaugural. Após escala em

Kobe, onde desembarcou o Exmo. Sr. Embaixador do Brasil, Roberto Mendes Gonçalves, o

Capitão Mar e Guerra Fernando Carlos de Mattos, Adido Naval, e o Primeiro Secretário da

Embaixada, Sr. Luiz de Almeida Nogueira Porto, partiu a caminho de Pearl Harbor-EUA,

onde atracou no 1º  de maio.  De lá,  passaria  ainda pelos portos norte-americanos  de San

Francisco e San Diego, antes de seguir para Balboa, Cristobal, Willemstad e La Guaira, aonde

chegou no dia 16 de junho. Seu primeiro contato com um porto nacional se deu a 24 de junho,



quando atracou no porto de Belém, de onde partiria  rumo ao Recife,  Salvador  – onde o

helicóptero da embarcação é utilizado pela primeira vez em apoio ao trabalho de triangulação

que  era  feito  na  Baía  de  Todos  os  Santos,  marcando  também  a  primeira  vez  que  um

helicóptero fora empregado pela Marinha em serviço hidrográfico – e Cabo Frio, antes de,

por fim, chegar ao Rio de Janeiro, seu destino final, em 17 de julho de 1958. 

Ainda  nos  últimos  meses  de  1958  receberia  suas  primeiras  comissões  em  litoral

brasileiro.  A primeira,  em 13  de  outubro,  foi  um reconhecimento  das  áreas  marítimas  e

costeiras  entre  Cabo  Frio  e  Rio  de  Janeiro,  para  estudo  de  uma  operação  anfíbia  pela

Esquadra. Na sequência, logo no dia 22 do mesmo mês, foi designado para realizar o primeiro

de  eventuais  32  abastecimentos  que  ainda  realizaria  ao  Posto  Oceanográfico  da  Ilha  da

Trindade. A 14 de novembro deu início ao seu primeiro levantamento hidrográfico, o da carta

1.400,  entre  Barra  do  Itapemirim  e  Cabo  de  São  Tomé.  No  ano  seguinte,  durante  um

levantamento em Paranaguá,  ocorreu o primeiro acidente com o helicóptero Bell tipo “J”

7003 com que o navio era equipado, tendo este caído no mar durante a noite do dia 21 de

fevereiro de 1960. 

Em 1961 seguiu com o levantamento hidrográfico da costa Sul do país, que havia sido

paralisada por falta de meios, na altura do litoral da cidade de Torres, início da costa do

estado do Rio Grande do Sul. Dando continuidade ao referido trabalho em diferentes etapas

durante os anos seguintes. Na noite de 14 de junho de 1963, durante levantamento da costa do

Rio Grande do Sul, ocorreu o assassinato do Comandante, Imediato e um taifeiro do navio,

respectivamente  o  Capitão  de  Fragata  Arnaldo  da  Costa  Varela,  o  Capitão  de  Corveta

Antônio Manhães Matos e o Marinheiro de Primeira Classe TA-AR Sylvio Farias Soares. O

crime ocorreu a bordo do navio, enquanto estava atracado no porto da cidade de Rio Grande,

e foi protagonizado pelo marinheiro Lourival Vicente da Silva, que teria sido motivado por

vingança após lhe ter sido aplicada punição em razão de falta disciplinar.  Nessa ocasião,

assumiu  o  comando  do  navio  o  então  Capitão  de  Fragata  Maximiano  Eduardo  da  Silva

Fonseca, que seria ministro da Marinha, do ano de 1979 a1984, e patrono do Corpo Auxiliar

Feminino da Reserva da Marinha, criado durante sua gestão à frente do ministério.



No ano de 1964 o Canopus teve como sua primeira comissão a busca pelos destroços

do avião T-28 da Marinha, acidentado próximo a praia do Pontal, em Cabo Frio, com a ajuda

do Contratorpedeiro de Escolta Beberibe. Nesse mesmo ano, concluiu a oitava e última etapa

do levantamento da costa do Rio Grande do Sul, realizando, ao largo do Farol do Chuí, as

últimas sondagens do levantamento da costa Sul. Com isso, completou o levantamento da

costa brasileira desde a foz do Rio Doce até a foz do Arroio Chuí,  após navegar 58.740

milhas nos 30 meses desde a primeira etapa da comissão. Após o fim desse levantamento,

ainda  no  ano  de  1964,  permaneceu  em  águas  gaúchas  durante  o  mês  de  abril,  mais

especificamente  na  cidade  de  Rio  Grande,  onde  foi  empregado  no  contexto  dos

acontecimentos  políticos  daquele  instante  histórico.  Realizou  ainda,  nesse  mesmo  ano,

comissão à Montevidéo, como prêmio oferecido à tripulação e ao navio por sua eficiência no

levantamento da costa do Rio Grande do Sul.

No ano de 1965, em comemoração ao Centenário da Batalha Naval do Riachuelo, o

Canopus foi  designado  como  navio  presidencial,  embarcando  a  bordo  o  Presidente  da

República, Marechal Humberto de Alencar Castello Branco, assim como outras autoridades

militares, civis e estrangeiras. Em 1967 teria novamente comissão de caráter diplomático, em

apoio ao dispositivo de segurança do Presidente da República na Conferência dos Presidentes

das  Repúblicas  Americanas,  em Punta Del  Este,  Uruguai.  Participou ainda,  em 1976,  do

Centenário da Fundação da Diretoria de Hidrografia e Navegação.

Em 1978,  à  disposição  da  Comissão  Mista  Brasileiro-Francesa  de  Demarcação  da

Fronteira  entre  Brasil  e  a  Guiana  Francesa,  realizou  levantamento  hidrográfico  do  Rio

Oiapoque, a fim de obter as bases necessárias para o entendimento diplomático em relação a

fronteira marítima entre os dois países. Durante esta comissão, fez viagem para o porto de

Caiena, na Guiana Francesa.

Nas décadas de 1970 e 1980, estendeu sua atuação para a costa do Norte e Nordeste do

país, tal como nas bacias hidrográficas do Amazona e do São Francisco, dando continuidade

em suas comissões de levantamento de cartas náuticas, reconhecimentos, pesquisas de perigo

e abastecimentos.



Ao final  da  década  de  1980,  começou  a  apresentar  sinais  de  desgaste  estrutural  e

deficiência dos componentes. Em razão do desgaste contínuo, em 1986 diversos instrumentos

apresentaram necessidade de reparo ou substituição, sendo ainda registrado um vazamento de

gás da frigorífica, um incêndio no quadro elétrico de um dos geradores e outro no fogão da

cozinha. Por fim, durante levantamento de atualização na área entre Cabo de São Tomé e Rio

de Janeiro, houve um alagamento no paiol de hidrografia, forçando a interrupção da comissão

e o regresso do navio de volta ao porto do Rio de Janeiro, onde permaneceu por todo o ano

seguinte a fim de serem executados os reparos de suas avarias estruturais. Em 1988, perdeu

seu comandante, Capitão de Mar e Guerra Érico José Cavalcante de Albuquerque, dado como

desaparecido ao ser varrido por uma onda no convés de seu veleiro, enquanto navegava do

Rio Grande ao Rio de Janeiro, em suas férias.

Nos oito anos que se seguiram, deu continuidade às suas atividades de levantamento

hidrográfico, abastecimento e adestramento. Em agosto de 1996, porém, durante comissão de

levantamento hidrográfico na foz do Rio Amazonas,  identificou-se  alagamento com água

salgada  no compartimento dos transdutores,  entre  as  cavernas 34 e  39,  terceiro convés e

fundo. Após docagem do navio, constatou-se a existência de cinco furos na quilha e uma

sobreposta trincada, tendo sida determinada a avaliação estrutural do casco do navio, que

condenou mais de 40% do chapeamento das obras vivas; mais de 1/3 das cavernas e cerca de

todo o chapeamento das Praças de Máquinas Auxiliares e Praças de Máquinas Principais, na

altura  da  linha  d’água,  tornando os  reparos  demasiadamente  onerosos  e  sua  manutenção

inviável.

Teve sua baixa do Serviço Ativo da Armada por meio da Portaria Ministerial nº 0399,

de 27 de novembro de 1996, sendo passada sua Mostra de Desarmamento e realizada sua

desincorporação no dia 7 de janeiro de 1997.

Na totalidade de sua fase operativa o  Canopus realizou 126 comissões hidrográficas

por  todo  litoral  brasileiro  e  pela  bacia  Amazônica.  Executando  levantamentos,

reconhecimentos e verificações que contribuíram, parcial ou totalmente, para a construção de

20 cartas da série de 100 e outras 45 de aproximação de portos, canais, ilhas ou terminais



oceânicos. Realizou também 32 abastecimentos ao Posto Oceanográfico da Ilha de Trindade,

além de diversas outras tarefas como abastecimento de outros postos, transportes, socorros

marítimos a náufragos, etc. Foram, ao todo, 3.342 dias de mar e 658.207,21 milhas navegadas

em seus quase 40 anos de serviço à Marinha do Brasil.

Foram seus comandantes:

Capitão de Fragata Rubem José Rodrigues de Mattos 15/03/1958    a    08/09/1960 

Capitão de Fragata André Leon Fleury Nazareth 08/09/1960     a    20/09/1962 

Capitão de Fragata Arnaldo da Costa Varella 20/09/1962  a  15/06/1963

Capitão-Tenente Fernando Queiroz Pinto de Mendonça 15/06/1963  a  17/06/1963

Capitão de Fragata Maximiano Eduardo da Silva Fonseca 17/06/1963  a  11/11/1964

Capitão de Fragata Júlio González Fernández 11/11/1964  a  14/01/1966

Capitão de Corveta Osmar Paiva     14/01/1966  a  17/02/1966

Capitão de Fragata Fernando Mendonça da Costa Freitas 17/02/1966  a  08/03/1967

Capitão de Corveta José Luiz Seabra 08/03/1967  a  27/04/1967

Capitão de Fragata Germano Pereira Lima 27/04/1967  a  13/11/1967

Capitão de Corveta José Luiz Seabra 13/11/1967  a  01/04/1968

Capitão de Fragata Álvaro Paim Filho 01/04/1968  a  16/05/1969

Capitão de Fragata Fernando Barreto Júnior 16/05/1969  a  30/07/1970

Capitão de Fragata Luiz Fernando da Silva Souza 30/07/1970  a  02/08/1971

Capitão de Fragata Hamilton O’Dwyer 02/08/1971  a  24/11/1972

Capitão de Corveta Paulo Roberto da Silveira Fetal 24/11/1972  a  28/12/1972

Capitão de Fragata Ivaldo Carvalho dos Santos 28/12/1972  a  02/08/1974

Capitão de Fragata Aramis Viana Balthazar 02/08/1974  a  07/04/1975

Capitão de Fragata Paulo Cezar de Aguiar Adrião 07/04/1975  a  04/03/1977

Capitão de Fragata Alberto de Oliveira Torres 04/03/1977  a  16/12/1977

Capitão de Corveta Paulo Roberto Valgas Lobo 16/12/1977  a  10/02/1978

Capitão de Corveta Paulo Marcos Gomes Lustoza 10/02/1978  a  21/02/1978

Capitão de Fragata Fernando José Andrade Pastor Almeida 21/02/1978  a  03/07/1979



Capitão de Corveta Marcus Vinícius Canto Bittencourt 03/07/1979  a  27/08/1979

Capitão de Fragata Mario Abreu de Almeida 27/08/1979  a  17/02/1981

Capitão de Fragata Francisco José Penido Salles 17/02/1981  a  25/03/1982

Capitão de Fragata Frederico Corner Montenegro Bentes 25/03/1982  a  28/02/1984

Capitão de Fragata Luiz Ramos Silva 28/02/1984  a  28/02/1986

Capitão de Fragata Paulo Roberto Valgas Lobo 28/02/1986  a  12/03/1987

Capitão de Fragata Érico José Cavalcanti de Albuquerque 12/03/1987  a  10/06/1988

Capitão de Corveta Paulo Roberto da Silveira Carvalho 10/06/1988  a  08/08/1988

Capitão de Fragata Pedro Getúlio Souto 08/08/1988  a  15/08/1990

Capitão de Fragata Edgar Antonio da Silva Rego 15/08/1990  a  18/08/1992

Capitão de Fragata Luiz Fernando Palmer da Fonseca 18/08/1992  a  20/07/1994

Capitão de Fragata Antonio Jorge Marinho 20/07/1994  a  24/07/1996

Capitão de Fragata Luiz Antonio Tôrres dos Santos 24/07/1996     a     07/01/1997


