
 

GRAJAÚ 

Caça-Submarino 

Incorporação: 18 de novembro de 1943. 

Baixa: 21 de dezembro de 1959. 

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

 Caça-Submarino da classe “G” (ex USS PATROL-CRAFT 1236), sétimo de uma série 

de oito (Guaporé, Gurupi, Guaíba, Gurupá, Guajará, Goiana e Graúna). Teve sua quilha 

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

Unidos em 3 de janeiro de 1943, sendo lançado ao mar em 2 de abril de 1943 e incorporado à 

Marinha dos Estados Unidos da América em 2 de setembro de 1943. 

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

Governo estadunidense foi entregue no dia 15 de novembro de 1943, sendo incorporado à 

Marinha do Brasil por meio do Aviso n° 2000 do dia 18 de novembro de 1943 e submetido à 



 

Mostra de Armamento em 3 de dezembro de 1943 recebendo o indicativo visual G7. Foi 

incorporado à Força Naval do Nordeste por meio do Aviso Ministerial nº193 de 20 de janeiro 

de 1944. 

 Por meio da Ordem do Dia n° 28 de 31 de dezembro de 1945 do Comando da Força 

Naval do Nordeste foi desincorporado daquela Força Naval, em virtude da sua dissolução.   

Pelo Aviso n° 1918 de 28 de dezembro de 1945 foi incorporado a Flotilha de Caça-

Submarinos.  

 Primeiro navio da Marinha do Brasil a receber o nome Grajaú, expressão de origem 

tupi-guarani que significa gaivota do mar e homenageia um rio do estado do Maranhão, 

afluente do rio Mearim, que tem situada na sua margem uma cidade com este nome. 

 O navio foi construído em chapas de aço de 3/16 polegadas de espessura, sistema 

longitudinal, anteparas transversais, dividido em 20 compartimentos estanques, convés em 

chapa e duas cobertas. 

 Possuía as seguintes características: 335t de deslocamento normal; 52,76m de 

comprimento total; 50,32m de comprimento entre perpendiculares 7,01m de boca; 2,13m de 

calado à vante e 3,04 de calado à ré. 

 Era armado com um canhão de calibre 76mm de 50 calibres, semiautomático, Mihele 

Printing and Manufacturing Co., MARK XXII nº 412, duplo emprego, situado a meia nau à 

proa; um canhão de calibre 40mm de 56,24 calibres M-3, automático e antiaéreo, Firestone 

Tire an Ruber Co., situado a meia nau à popa; três metralhadoras antiaéreas de calibre 20mm, 

MARKII, G. Corporation, situadas no tijupá; duas calhas de lançamento de bombas de 

profundidade de 300 libras na popa, uma a bombordo e outra a boreste, que podia fazer 

disparo local ou do tijupá; duas catapultas duplas de bomba foguete MARKXXII, à proa, 

disparo elétrico do passadiço, com capacidade para oito bombas; quatro morteiros singelos 

MKVI, modelo 2. 

 Era equipado com dois motores diesel, General Motors, modelo 16-258-S quatro 

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

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

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 General 

Motors, modelo 6-71, 90HP, 60 watts cada um, corrente contínua, 120v. 

 Para defesa, serviço de escuta submarina, navegação e comunicações o navio dispunha 

de aparelho QCT Submarine Signal Co.; ecômetro NJ-8, série 171 Blundworth Incorporation; 

radar SL Western Eletric Co., tipo CW-43 ABN, série 395, para detecção de alvos de 

superfície; cinta magnética (Degaussing) para defesa contra minas magnéticas; agulha 

giroscópica Sperry XVII modelo I, Dodge Division Crysler Co. com respectivos repetidores; 

estação transmissora Westinghouse Eletric Co., 100 watts; três receptores (HF) 60 watts, 125 

a 20.000Kcs série 470; radiogoniômetro CRM 46153, modelo DAE 941, Rádio Marine 

Corporation of América, 240 a 2.050Kcs. 

 Os navios da classe que pertencia o Grajaú eram considerados na época mais 

confortáveis que os navios da classe “J” com alojamentos, cozinha e praça d’armas tidas 

como compatíveis, mas que também exigiam resistência física dos tripulantes, principalmente 

quando escoltavam comboios entre Trinidad e Recife (para os quais não haviam sido 

projetados), perfazendo de 13 a 15 dias de viagem. Ficaram conhecidos como “caça-ferro” 

por possuírem casco de aço, em contraposição aos “caça-pau”, de casco de madeira (classe 

“J”). A tripulação era composta por 4 oficiais e 60 praças.  

 No dia 21 de dezembro de 1959, em cumprimento ao Aviso Ministerial nº 0847 de 11 

de abril de 1959 foi realizada a Mostra de Desarmamento tendo o navio totalizado 435,5 dias 

de mar e 106.057 milhas náuticas durante seu serviço ativo na Marinha do Brasil. Após a 

cerimonia foi entregue à Diretoria de Engenharia da Marinha. 

 Durante a Segunda Grande Guerra Mundial escoltou 22 comboios com 186 navios 

mercantes. Dentre suas missões desempenhadas, destacam-se as principais: 

07/12/1943 – Desatracou do cais em Miami (Estados Unidos) com destino a Key West 

(Estados Unidos) para realizar treinamento antissubmarino na Fleet Sound School;   



 

01/01/1944 – Efetuou ataque com seis bombas de profundidade a um submarino suspeito, 

durante a escolta do comboio TJ-19 (Trinidad-Recife); 

22/01/1944 – Escoltou o Navio Mercante Comandante Riper de Fortaleza (CE) para Manaus 

(AM) e ao largo do estado do Maranhão foi obtido um contato submarino suspeito sendo 

efetuado ataque com três bombas de profundidade; 

23/10/1944 – Realizou patrulha costeira próximo a Fortaleza (CE), atracando no dia seguinte 

no cais de Mucuripe em Fortaleza (CE); 

24/10/1944 – Escoltou o Navio Mercante Pará de Fortaleza (CE) para Manaus (AM), que 

transportou 600 trabalhadores para a Campanha da Borracha; 

07/11/1944 – Escoltou o Navio Mercante Pará de Fortaleza (CE) a Belém (PA) que 

transportou 800 trabalhadores para a Campanha da Borracha; 

22/11/1944 – Escoltou o trem do comboio TJ-51, juntamente ao Cruzador Bahia, Corveta 

Caravelas, e os Caça-Submarinos Juruá e Jaguarão; 

19/01/1945 – Avistou um submarino inimigo a 5 milhas na marcação 36º ao largo de Trinidad 

em conjunto com um trawler inglês e navios estadunidenses; 

25/07/1945 – Partiu de Natal (RN) para localizar um submarino inimigo avistado, obtendo 

contato submarino suspeito na Lat 2º 35’S e Long 31º 20’W efetuando ataque com 7 bombas 

de profundidade; 

31/07/1946 – Prestou socorro ao Navio-Transporte Duque de Caxias que sofreu um incêndio 

de grandes proporções ao largo de Cabo Frio (RJ), recolhendo 177 passageiros; 

25/09/1946 – Adestramento de aspirantes da Escola Naval; 

28/08/1947 – Durante exercícios de lançamento torpédico ocorreu a queda de uma aeronave 

que participava dos exercícios, com o falecimento dos Tenentes Aviadores Jayme Teixeira de 

Almeida e Carlos Fernandes Schurller; 

01/09/1947 – Patrulhou o percurso da lancha que conduziu o Presidente dos Estados Unidos 

da América Harry Truman em visita oficial ao Brasil, embarcado no USS Missouri; 

15/05/1957 – Adestramento de aspirantes da Escola Naval; 

13/02/1958 – Adestramento de aspirantes da Escola Naval. 

 



 

 Foram seus Comandantes: 

Capitão-Tenente Antonio Augusto Cardoso de Castro 15/11/1943 a 01/05/1944 

Capitão-Tenente Alberto Nunes              01/05/1944 a 10/06/1944 

Capitão-Tenente Arthur Oscar Saldanha da Gama            10/06/1944 a 28/12/1944 

Capitão-Tenente Edgar Fróes da Fonseca      28/12/1944 a 23/04/1946 

Capitão-Tenente Sylvio de Fontoura Rangel Filho      23/04/1946 a 16/07/1947 

Capitão-Tenente Paulo Lebre Pereira das Neves            16/07/1947 a 10/10/1947 

Capitão-Tenente Noisio Penna de Oliveira             10/10/1947 a 03/12/1947 

Capitão-Tenente Heitor Plaisant Filho             03/12/1947 a 25/04/1949 

Capitão-Tenente Walter da Silva Valente             25/04/1949 a 05/12/1949 

Capitão-Tenente Jorge Manoel da Purificação            05/12/1949 a 17/04/1953 

Capitão-Tenente Antonio Leopoldo do Amaral Saboia           17/04/1953 a 27/03/1954 

Capitão-Tenente Alfredo Karam              27/03/1954 a 10/05/1955 

Capitão-Tenente Ary Soares               10/05/1955 a 17/03/1956 

Primeiro-Tenente Talma Altemburg Brasil             17/03/1956 a 10/04/1956 

Capitão de Corveta Helio Costa Bastos             10/04/1956 a 29/07/1956 

Segundo-Tenente Mario Augusto Cardoso de Castro           29/07/1956 a 28/11/1956 

Capitão-Tenente Lauro Nogueira Furtado de Mendonça           28/11/1956 a 13/02/1958 

Capitão-Tenente Alberto Fernandes                       13/02/1958 a 02/09/1958 

Primeiro-Tenente Fernando Rocha              02/09/1958 a 04/09/1959 

Primeiro-Tenente Luiz Felippe Estrela             04/09/1959 a 21/12/1959 

 


