
 

 GOIANA 

Caça-Submarino 

Incorporação: 4 de novembro de 1943. 

Baixa: 21 de dezembro de 1949. 

 

 Caça-submarino da classe G (ex USS PATROL-CRAFT 554), sexto de uma série de 

oito (Guaporé, Gurupi, Guaíba, Gurupá, Guajará, Grajaú e Graúna), cuja quilha foi batida 

no Estaleiro Sullivan Dry Dock & Repair Corp., Brooklyn, Nova Iorque, Estados Unidos em 

20 de dezembro de 1941, lançado ao mar em 2 de maio de 1942 e incorporado à Marinha 

estadunidense em 2 de setembro de 1942.  

 O navio foi cedido ao Brasil após entendimentos entre o governo brasileiro e o governo 

americano, sendo recebido no Sub-Chassing Training Center de Miami em 29 de outubro de 

1943. Foi incorporado à Marinha do Brasil pelo Aviso Ministerial nº 1.931 de 4 de novembro 

de 1943. Foi incorporado à Força Naval do Nordeste pelo Aviso Ministerial nº 141 de 8 de 

janeiro de 1944 e recebeu o indicativo visual G6 pelo Aviso Ministerial n° 163 de 11 de 

janeiro de 1944. Por meio do Aviso Ministerial n° 1913 de 20 de dezembro de 1945 foi 

criado o Comando em Chefe da Esquadra e Flotilha de Caça-Submarinos e este navio passou 

a integrar aquela flotilha, deixando de fazer parte da Força Naval do Nordeste. 

 Foi transferido para a Marinha Brasileira, após mais de um ano de serviço ativo na 

Marinha americana. Foi entregue em mau estado de conservação com grandes lacunas no 

equipamento do navio.  

 Primeiro navio a ostentar o nome Goiana na Marinha do Brasil, homenageia o rio que 

nasce na Serra dos Cariris Velhos no estado de Pernambuco. Não existiram navios 

anteriormente com este nome, os demais navios da classe G também foram denominados com 

rios brasileiros, exceto o Caça-Submarino Graúna.  

 O navio tem o casco de aço, dividido em sete compartimentos estanques, separados por 

anteparas transversais de aço e com intervalos de cavernas de 475,5 mm e 1,5’. Possuía as 

seguintes características: 403 t de deslocamento em plena carga; 403 t de deslocamento 



 

normal; 275 t de deslocamento leve; 52,765 m de comprimento total; 50,325 m de 

comprimento entre perpendiculares; 7,015 m de boca extrema (interna); 7,043 m de boca 

extrema moldada (fora dos forros); 4,330 m de pontal na seção mestra; 1,954 m de calado à 

vante a plena carga; 2,268 m de calado à ré a plena carga; 2,058 m de calado normal à vante; 

1,722 m de calado normal à ré; 1,760 m de calado leve à ré. 

 Era armado com um canhão de 76,2 mm americano semiautomático para tiro de 

superfície e antiaéreo; um canhão de 40 mm Bofors, automático, para tiro de superfície e 

antiaéreo; três metralhadoras antiaéreas de 20 mm, modelo Oerlinkon MK 4; quatro morteiros 

singelos para lançamento de bombas de profundidade, duas calhas para lançamento de 

bombas de 300 libras para oito bombas em cada calha, dois lança-bombas foguete duplo.     

 Era equipado com dois motores Diesel General Motors, modelo 16-258-S, dezesseis 

cilindros em “V”, quatro tempos, com potência total de 3.600HP, transmitida para dois 

hélices de bronze de três pás com 80 polegadas de diâmetro; dois lemes eletro-mecânicos 

Sperry manobrados do passadiço e do compartimento da agulha giroscópica; vaporizador de 

média pressão com capacidade para 2.800 litros/hora; dois compressores de ar Worthington 

Pump Co., 600 libras/polegada; caldeira auxiliar, 80 libras/polegada utilizando nafta como 

combustível; 20 nós de velocidade máxima. 

 A energia elétrica era fornecida por dois dínamos movidos por motor Diesel, dois 

tempos, modelo 6-71, corrente contínua, 120 volts, 60KW, 500 amperes. 

 Para comunicação rádio possuía um transmissor Mod. TCE da Westinghouse Electric 

Comp. com potência máxima de 100 watts em telegrafia e 40 watts em fonia. Ondas 

contínuas e moduladas frequência de 350 a 9050 Kcls. Um receptor modelo R-A-0-2, da 

Westinghouse Electric Comp. para recepção nas faixas de 540 a 30.000 kcs, um receptor 

modelo R.B.O da E.H.Scott Rádio para recepção de broadcasting nas faixas de 540 a 15.600 

kcs, podendo em emergência ser utilizado para telegrafia ou telefonia. Para comunicação 

visual o navio possui um posto de bandeiras com 8 adriças no mastro, um equipamento de 

Scott na verga do mastro, dois holofotes de sinais de 12’’, lâmpada de 1000 watts, duas 

lâmpadas portáteis para sinais. Para comunicações interiores possui uma rede com 10 

telefones de sistema autoexcitado e rede de tubos acústicos. 



 

 Para navegação no navio tinha uma agulha giroscópica, patente Sperry, marca XVI 

com 7 repetidoras, uma agulha magnética no passadiço, uma agulha de escaler, um 

ecobatímetro modelo N-J-8, marca Bludworth para sondagens em pés ou braços até 300 

braças e um radiogoniômetro para frequência de 240 a 2.000 kcs. Quanto a defesa contra 

minas magnéticas o navio possuía um aparelho Deganssing.    

 Para o serviço de escuta submarina, um aparelho QCT, Submarine Signal Comp. para 

escuta de ruídos e determinação de distância até 5000 jardas e marcação pelo eco. Como 

equipamento de radar dispunha de um aparelho da Western Eletric. Comp. tipo CW-43 ABN 

para detecção de alvo de superfície.  

 O navio era guarnecido por 4 oficiais e 60 praças. Ficaram conhecidos como “caças-

ferro” por possuírem casco de aço em contraposição aos “caças-pau”, de casco de madeira 

(classe “J”). Os navios da classe “G” chegavam a atingir sete nós em 30 segundos e eram 

mais confortáveis do que os classe ”J”, pois possuíam alojamentos, cozinha, praça d’armas, 

compatíveis com uma rotina interna de navio normal, mas que também exigiam resistência 

física dos tripulantes, principalmente quando escoltavam comboios entre Trinidad e Recife 

(PE). 

 Durante o período de abril a outubro de 1948 foi feito um grande reparo no MCP de 

bombordo. Foram enchidas e mandrilhadas a encasteladuras dos 16 cilindros que 

apresentavam sinais de erosão provocada pela água de alimentação. 

 No dia 12 de dezembro de 1951, em cumprimento ao Aviso Ministerial nº3.033, foi 

realizada a Mostra de Desarmamento do Caça-Submarino Goiana. Durante os oito anos em 

que esteve incorporado à Marinha do Brasil, o navio navegou 62.498 milhas e fez 237 dias de 

mar, tendo participado das operações realizadas durante a Segunda Guerra Mundial quando 

escoltou 28 comboios e caçou submarinos inimigos. 

31/01/1944 – Suspendeu do porto de Salvador (BA) escoltando o navio-auxiliar José 

Bonifácio com destino ao porto de Recife (PE) chegando no dia 2 de fevereiro. 

 



 

16/04/1944 – Suspendeu de Natal (RN) para integrar a escolta do comboio TJ-26, composta 

pelo Cruzador Baía, Corvetas Carioca e Caravelas e o Caça-Submarino Juruena, sendo este 

último substituído pelo Caça-Submarino Juruá até o Rio de Janeiro (RJ). 

03/05/1944 – Suspendeu do Rio de Janeiro (RJ) para realizar escolta ao Navio-Auxiliar Vital 

de Oliveira até a Ilha da Trindade. No dia 10/05 escoltou de regresso aquele navio auxiliar ao 

Rio de Janeiro (RJ). 

04/07/1944 – Desatracou da Base Naval de Natal (RN) para escoltar o inglês Cambria em 

reparos de cabos submarinos em pontos ao largo da costa dos estados do Ceará e 

Pernambuco. 

08/01/1945 – Suspendeu do Rio de Janeiro (RJ) com destino a Natal (RN) para realizar 

experiência com motores. Desatracou com destino a Recife (PE), onde chegou em 16/01 e 

suspendeu para integrar o TU.46.8.1, como comandante da escolta do comboio JT-59 para 

Trindade. 

17/09/1945 – Suspendeu do Rio de Janeiro (RJ) para integrar o grupo de escolta ao Navio-

Transporte General Meighs e o Navio-Auxiliar Duque de Caxias que conduziam o terceiro 

escalão da Força Expedicionária Brasileira. 

14/11/1946 – Desatracou do cais da Ilha das Cobras no Rio de Janeiro (RJ) para determinar a 

curva de giro do Caça-Submarino Graúna. 

26/11/1946 – Desatracou do cais da Ilha das Cobras no Rio de Janeiro (RJ) para fazer parte 

da mostra de pessoal a ser passada pelo Almirante Chefe da Esquadra.  

28/11/1946 – Desatracou do cais da Ilha das Cobras no Rio de Janeiro (RJ) para determinação 

da curva de giro da Corveta Jaceguai. 

15/12/1946 – Desatracou do cais da Ilha das Cobras do Rio de Janeiro (RJ), tendo fundeado 

na Enseada de Jurujuba, próximo a praia de Icaraí para prestar honras militares durante a 

inauguração da estátua do Almirante Ary Parreiras.   

16/03/1947 – Desatracou para prestar socorro ao Navio Mercante panamenho Primavista que  

havia sofrido um incêndio.  



 

09/08/1947 – Desatracou do cais da Ilha das Cobras no Rio de Janeiro (RJ)), demandando a 

Enseada de Mangaratiba (RJ) conduzindo a bordo o Ministro Plenipotenciário da Austrália, 

respectiva comitiva e o Diretor da Escola Almirante Batista das Neves.   

08/12/1947 – Desatracou de contrabordo do Caça-Submarino Gurupi no cais da Ilha das 

Cobras no Rio de Janeiro (RJ) e seguiu para Angra dos Reis (RJ).  

09/12/1947 – Desatracou da Enseada Batista das Neves e fundeou em frente a ponte de 

Itacurussá levando a bordo o Adido Naval e Vice-Cônsul da Inglaterra para a Ponta do Zumbi 

na Marambaia (RJ). 

 Em cumprimento ao ofício n° 260 de 23 de novembro de 1949 do Estado-Maior da 

Armada o navio passou para a situação de reserva, ficando subordinado ao Arsenal de 

Marinha do Rio de Janeiro, sendo extinta naquela data a Flotilha de Caça-Submarinos pelo 

Aviso Ministerial n° 2211 de 14 de novembro de 1949. 

 

 Foram seus comandantes: 

Capitão-Tenente José Goosens Marques     01/11/1944 a 14/12/1944 

Capitão-Tenente Israel Sezefredo de Lemos    14/12/1944 a 15/01/1945 

Capitão-Tenente Rubens de Castro Figueiroa    15/01/1945 a 21/08/1946 

Capitão-Tenente Oswaldo de Assumpção Moura   21/08/1946 a 05/06/1948 

Capitão-Tenente José Francisco Pereira das Neves   05/06/1948 a 06/07/1948 

Capitão de Corveta José Leite Soares Junior     06/07/1948 a 14/05/1949       

Capitão-Tenente Jorge Tavares da Costa    14/05/1949 a 11/06/1949 

Capitão-Tenente João Cabral Huguet     11/06/1949 a 21/12/1949 

 

 

 


