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

  

Em fevereiro de 1941, por encomenda da firma inglesa The Marine Navigation 

Company Ltd, foi iniciada pelos estaleiros da Organização Lage, em Niterói (RJ) a 

construção de seis traineiras de 680 t de deslocamento para serem empregadas na pesca 

oceânica. Achavam-se todos esses navios com as quilhas batidas, e dois deles já lançados ao 

mar, quando o Brasil declarou guerra aos Países do Eixo.  



 

 Por meio do Aviso n° 1.708 de 12 de outubro de 1943, a Marinha classificou-os como 

corvetas, com os nomes de (Matias de Albuquerque, Felipe Camarão, Henrique Dias, 

Fernandes Vieira, Vidal de Negreiros e Barreto de Menezes).   

A classe recebeu o nome do primeiro dos navios, o Matias de Albuquerque. Em 

conformidade ao Aviso 1133 de 11 de junho de 1943 foi entregue em cerimônia solene, com 

a presença do Presidente da República Getúlio Dornelles Vargas, do ministro da Marinha, de 

outros ministros de Estado e autoridades civis e militares do Governo brasileiro e da Grã-

Bretanha, junto com o primeiro da série, o Matias de Albuquerque. Seu primeiro comandante 

foi o Capitão de Corveta João Pereira Machado. 

Segundo navio da Marinha do Brasil a ostentar o nome de Felipe Camarão, cujo nome 

rende uma homenagem a D. Antônio Felipe Camarão, o Poti, herói da guerra contra os 

holandeses. O primeiro navio da Marinha do Brasil a ostentar o nome de Felipe Camarão era 

uma canhoneira, antigo Aviso de Rodas n
o
 3, construído na França, tendo chegado ao Brasil 

em 13 de fevereiro de 1868 e participado dos últimos combates da Guerra do Paraguai. 

O navio foi entregue inacabado à Marinha, tendo sido a sua construção completada no 

Arsenal de Marinha da Ilha das Cobras (AMIC), em março de 1944, quando foram feitas as 

alterações necessárias às operações de guerra. Até o final de 1945, outras modificações foram 

feitas com a finalidade de adaptar o navio para o cumprimento de sua missão em guerra. 

Pelo Aviso n
o
 1.619, de 17 de setembro de 1943, foi incorporado ao Grupo Patrulha do 

Sul, que foi extinto em 22 de dezembro de 1943. A partir de 23 de março de 1944, passou a 

integrar a Força Naval do Sul, junto com o Contratorpedeiro Maranhão e as Corvetas 

Jaceguay, Vidal de Negreiros, Matias de Albuquerque, Fernandes Vieira e Henrique Dias. 

A partir de 29 de dezembro de 1945, agora como navio faroleiro, foi incorporado à 

Flotilha Hidrográfica, criada no mesmo dia e extinta em 9 de maio de 1946.  

A partir de 4 de junho de 1946, passou à subordinação da Diretoria de Navegação da 

Marinha, onde permaneceu até a extinção desta Diretoria em 13 de julho de 1946, quando 

passou à subordinação da Diretoria de Comunicações da Marinha, recém-criada. 



 

O navio era originalmente um barco de pesca tipo Trawler, com casco de aço doce 

Siemens-Martin, com 99 cavernas, dividido em sete compartimentos estanques, de convés 

corrido, popa de cruzador e proa inclinada reta. 

Suas principais características eram: 957 t de deslocamento normal; 53,4 m de 

comprimento total; 48,70 m de comprimento entre perpendiculares; 8,55 m de boca máxima; 

3,12 m de calado à vante; 4,04 m de calado a meio navio e 4,95 m de calado máximo à ré. O 

governo era feito por uma máquina do leme e possuía ainda um governo de emergência por 

ação manual. 

Sua propulsão era por máquina alternativa a vapor, do tipo vertical de tríplice expansão 

com três cilindros, com 1000 CV a 120 RPM, o que permitia desenvolver uma velocidade 

máxima de 12,5 nós. O raio de ação na velocidade máxima era de 3000 milhas náuticas e na 

velocidade econômica de 6,5 nós, de 9443 milhas náuticas. 

O vapor era fornecido por uma caldeira a carvão do tipo escocês, cilíndrica, flama 

tubular com três fornalhas e pressão de 200 libras por polegada quadrada. A energia elétrica 

era fornecida por dois grupos de corrente contínua, do tipo de excitação compound com 

potência de 10 kw cada um. 

Seu armamento era constituído originalmente por um canhão de 76 mm L/23 calibres, 

que foi substituído em abril de 1944 por um canhão de 76 mm L/50 calibres, quatro 

metralhadoras antiaéreas de 20 mm situadas duas à ré e duas a meio navio, duas calhas e 

quatro morteiros para lançamento de bombas de profundidade de 420 libras à ré. 

Para salvamento, o navio possuía uma lancha a motor com capacidade de 16 homens, 

uma baleeira a remos com capacidade para 20 homens e quatro balsas. Para navegação, o 

navio possuía duas agulhas magnéticas, sendo uma padrão no tijupá, uma de governo no 

passadiço, um odômetro marca Cherub, e um sondador mecânico instalado a ré, na popa. 

No período em que serviu à Marinha, o navio navegou 39.369,3 milhas. Dentre as 

inúmeras comissões realizadas, destacam-se aquelas em operações de guerra, de 1943 a 1945, 

quando navegou 23.479 milhas e fez 131 dias de mar, participando como escolta de diversos 

comboios e serviços de patrulha das águas da costa do Brasil.  



 

Como navio faroleiro, participou de inúmeras comissões de levantamentos 

hidrográficos e de sinalização náutica da Diretoria de Navegação da Marinha.  

O Navio Faroleiro Felipe Camarão deu baixa do serviço ativo da Marinha do Brasil 

em 22 de março de 1954, ocasião em que foi passada a sua Mostra de Desarmamento. 

 

Foram seus comandantes: 

Capitão de Corveta João Pereira Machado     19/04/1943 a 25/04/1944 

Capitão-Tenente Luiz Philippe C. Lacê Brandão (Interino) 25/04/1944 a 09/06/1944 

Capitão de Corveta Adalberto de Barros Nunes    09/06/1944 a 20/04/1945 

Capitão de Corveta Atahualpa Silva Neves     20/04/1945 a 29/06/1945 

Capitão-Tenente Tírcio Araújo de Miranda     29/06/1945 a 01/08/1945 

Capitão de Corveta Raul Valença Câmara     01/08/1945 a 03/07/1946 

Primeiro-Tenente José Freire de Carvalho (Interino)   03/07/1946 a 09/08/1947 

Capitão-Tenente Paulo Emílio Ferreira de Souza    09/08/1947 a 01/08/1948 

Primeiro-Tenente João Browne de Oliveira (Interino)   01/08/1948 a 02/10/1948 

Capitão de Corveta Alexandrino Ramos de Alencar   02/10/1948 a 27/02/1950 

Capitão-Tenente João Browne de Oliveira     27/02/1950 a 31/01/1951 

Capitão-Tenente Almir da Costa Rubim     31/01/1951 a 15/04/1952 

Primeiro-Tenente Niame Duarte Pereira (Interino)   15/04/1952 a 10/06/1952 

Capitão-Tenente Décio Lopes da Silva Moraes    10/06/1952 a 08/01/1953 

Capitão-Tenente Cláudio dos Santos Plata     08/01/1953 a 26/05/1953 

Capitão-Tenente Maurício Mockel Paschoal (Interino)   26/05/1953 a 22/03/1954 

 


