
 

 

GRAÚNA 

Caça-Submarino 

Incorporação: 6 de dezembro de 1943. 

Baixa: 18 de setembro de 1959. 

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

  

 Caça-Submarino da classe "G" (ex-USS Patrol Craft 561), oitavo de uma série de oito 

(Guaporé, Gurupi, Guaíba, Gurupá, Guajará, Goiana e Grajaú), construído pelos estaleiros 

Jeffesonville Boat & Marine Co., Indiana, Estados Unidos da América, cuja quilha foi batida 

em 30 de janeiro de 1942 e lançado ao mar em 1
o
 de maio de 1942. 

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

Governo estadunidense, sendo entregue no dia 30 de novembro de 1943 e incorporado à 

Marinha do Brasil pelo Aviso Ministerial n
o
 2.080, de 6 de dezembro de 1943 recebendo o 



 

 

indicativo visual G8. Foi incorporado à Força Naval do Nordeste pelo Aviso Ministerial n
o
 

366, de 24 de fevereiro de 1944. 

 Primeiro navio a ostentar o nome Graúna na Marinha do Brasil, designa ave da família 

dos icterídeos, caracterizada por bico longo, plumagem preta e brilhante que habita as 

margens dos rios brasileiros. O vocábulo Guirá-una é de origem tupi-guarani. 

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

longitudinal, dividido em 20 compartimentos estanques separados por anteparas transversais, 

convés em chapa e duas cobertas. 

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

deslocamento normal; 335t de deslocamento padrão; 275t de deslocamento leve; 52,93m de 

comprimento total; 51,85m de comprimento entre perpendiculares; 6,98m de boca moldada 

máxima; 7,043m de boca extrema moldada (fora dos forros); 4,330m de pontal na seção 

mestra; 1,954m de calado à vante a plena carga; 2,268m de calado à ré a plena carga; 1,72m 

de calado normal à vante; 2.06m de calado normal à ré; 1,54m de calado leve à vante; 1,76m 

de calado leve à ré; 1,89m de calado médio pela linha-d’água. 

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

Fisher Body Mark XXII, para duplo emprego, fechamento em cunha vertical, elevação e 

conteira manual e alças telescópicas situado a meia-nau à proa. Tinha um canhão de calibre 

40mm, Firestone Tire & Rubber, calibre 56, cunha vertical, automático, alças abertas, 

elevação e conteira manuais para duplo emprego, situado a meia-nau à popa. Possuía três 

metralhadoras antiaéreas de calibre 20mm Oerlinkon Mark 4, alças abertas, conteira e 

elevação manual, situadas no tijupá, duas calhas para lançamento de bombas de profundidade 

de 300 libras, Mk3, modelo 19, na popa, uma a bombordo e outra a boreste com disparo local 

ou do tijupá. Havia duas catapultas duplas de bomba foguete Mark22, à proa com disparo 

elétrico do passadiço e capacidade para oito bombas. Tinha ainda quatro morteiros singelos 

em “K”, modelo 1, MKVI, dois por antevante do canhão de calibre 40mm a bombordo e 

boreste e dois à ré a meia-nau, disparo local ou do passadiço com capacidade total para 

transporte de 64 bombas de profundidade. 



 

 

 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-hidráulicos Sperry 

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

pressão E. B. Badger, com capacidade para 2.800 litros/hora; dois compressores de ar 

Worthington Pump Co., 600 libras/polegada; caldeira auxiliar Clayton Maf. Co., pressão de 

75 libras/polegada, utilizando nafta como combustível; 20,8 nós de velocidade máxima; 15 

nós de velocidade padrão; 12,5 nós de velocidade econômica; 3.900 milhas de raio de ação 

em velocidade máxima; 4.000 milhas de raio de ação em velocidade padrão; 4.220 milhas de 

raio de ação em velocidade econômica. 

 A energia elétrica era fornecida por dois dínamos movidos por motor diesel, 90HP, 

dois tempos, modelo 5-71, corrente contínua, 120 volts, 60 KW, 500 amperes. 

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

de agulha giroscópica Sperry Giroscope Co. MKXIV, com cinco repetidoras; odômetro de 

superfície Walker’s Trident Eletric Co.; radiogoniômetro CRM-46152 Radio Marine Co.; 

cinta magnética (Degaussing) para defesa contra minas magnéticas; aparelho QCJ Submarine 

Signal Co. para escuta submarina; ecosondador NJ3; radar SF Submarine Signal Co.; estação 

transmissora Westinghouse Elet. Co., modelo TCE e um receptor E.H.Scott Co. 

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

com sete 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 2.000kcs. Quanto à defesa contra 

minas magnéticas, o navio possuía um aparelho Deganssing. 

 Para salvamento e serviços dispunha de um escaler de madeira com motor de popa 

Johnson. 5HP, com capacidade para seis homens; seis balsas salva-vidas com capacidade para 

dez homens cada. 

 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). 

 Dentre as comissões desempenhadas pelo Caça-Submarino Graúna, destaca-se a 

participação em 25 comboios durante a Segunda Guerra Mundial, além das seguintes 

comissões: 

08/03/1944 – Comboiou o Rebocador Comandante Dorat, do Lóide Brasileiro, durante a 

operação de reboque do Navio Mercante Curitiba, partindo do Porto de Salinas (PA) até 

Recife (PE). Durante a travessia, obteve contato bastante suspeito e efetuou dois ataques com 

o lançamento de dez bombas de profundidade; 

29/03/1944 – Escoltou o Submarino Timbira ao largo de Recife (PE), durante exercício com 

aviões estadunidenses e da Força Aérea Brasileira; 

21/07/1944 – Escoltou o comboio JT-38, que tinha como capitânia a Corveta Camaquã. Na 

posição de latitude 08º07’S e longitude 034º21’W, próximo a Recife (PE) foi avistada a 

referida corveta emborcada e iniciou o recolhimento dos sobreviventes do naufrágio; 

25/07/1944 – Escoltou o Navio-Transporte estadunidense James Parquer, que conduziu 

expedicionários brasileiros aos campos de batalha da Itália; 

28/05/1945 – Escoltou o Encouraçado Minas Gerais de Salvador (BA) ao Rio de Janeiro 

(RJ); 

27/06/1944 – Participou de exercício antissubmarino com o Submarino Tamoio; 

31/07/1945 – Prestou auxílio ao Navio-Transporte Duque de Caxias com incêndio a bordo 

nas imediações de Cabo Frio (RJ); 

12/08/1944 – Escoltou o Navio Mercante Pará, que conduziu mil trabalhadores para a 

Amazônia (AM); 

27/11/1945 – Viagem de adestramento com aspirantes da Escola Naval. 

 Em 15 de abril de 1959, foi colocado à disposição da Escola Naval para adestramento. 

No dia 18 de setembro de 1959, foi realizada a Mostra de Desarmamento do Caça-Submarino 

Graúna, em cumprimento ao Aviso Ministerial n
o
 0847, de 11 de abril de 1959. Durante sua 



 

 

permanência no serviço ativo da Marinha do Brasil, percorreu 86.180 milhas, perfazendo um 

total de 370 dias de mar.  

 

 Foram seus comandantes: 

Capitão-Tenente José Leite Soares Junior   30/11/1943 a 13/12/1943 

Capitão-Tenente Luis Antônio de Medeiros Neto 13/12/1943 a 12/02/1945 

Capitão-Tenente Álvaro de Rezende Rocha 12/02/1945 a 01/03/1945 

Capitão-Tenente Oswaldo de Souza Goulart 01/03/1945 a 11/11/1946 

Capitão-Tenente Joaquim Américo dos Santos Coelho Lobo  11/11/1946 a 06/08/1948 

Capitão-Tenente Darcy Dias de Carvalho Rocha 06/08/1948 a 07/11/1949 

Capitão-Tenente José Expedito Castel 07/11/1949 a 17/11/1949 

Capitão-Tenente Adolfo Barros de Vasconcelos 17/11/1949 a 26/06/1950 

Capitão-Tenente Gabriel de Araújo Bastos 26/06/1950 a 20/07/1950 

Capitão-Tenente Dario de Azevedo 20/07/1950 a 13/07/1951 

Capitão-Tenente Raymundo Dias Duarte 13/07/1951 a 10/08/1951 

Primeiro-Tenente Gabriel de Araújo Bastos 10/08/1951 a 30/01/1952 

Primeiro-Tenente Roberto Morize Figueiró 30/01/1952 a 02/06/1952 

Capitão-Tenente Carlos Borba 02/06/1952 a 20/03/1953 

Capitão-Tenente Luiz Afonso Kuntz Parga Nina 20/03/1953 a 24/10/1953 

Capitão-Tenente Renato Pinto Maia 24/10/1953 a 25/11/1953 

Capitão-Tenente Pedro Ferreira Moreira 25/11/1953 a 22/09/1954 

Capitão-Tenente Fernando Carvalho Chagas 22/09/1954 a 09/05/1955 

Primeiro-Tenente Roberto Prochet 09/05/1955 a 17/10/1955 

Capitão-Tenente Manoel Ignacio Vieira Machado  17/10/1955 a 12/01/1957 

Capitão-Tenente Jorge Soares 12/01/1957 a 05/09/1958 

Capitão-Tenente Enio de Azeredo Tavares 05/09/1958 a 03/06/1959 

Capitão-Tenente Carlos Alberto 03/06/1959 a 02/09/1959 

Primeiro-Tenente Paulo Roberto Aguiar Marques 02/09/1959 a 18/09/1959 

  


