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Contratorpedeiro construído no Arsenal  de Marinha da Ilha das Cobras,  atualmente

Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, a partir de projeto e planos do contratorpedeiro norte-

americano classe Cassin, adquiridos da Marinha dos Estados Unidos em 1937. 

Foi incorporado a Marinha do Brasil em 29 de novembro de 1943, tendo sua Mostra de

Armamento passada pelo Chefe do Estado-Maior da Armada Vice-Almirante Américo Vieira

de  Mello.  Estavam  presentes  na  cerimônia:  o  Contra-Almirante  Júlio  Régis  Bittencourt,

Diretor do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro; o Contra-Almirante Durval de Oliveira



Teixeira,  Comandante  Naval  do  Centro;  o  Contra-Almirante  Mário  Hecksher,  Diretor  da

Escola Naval; o Capitão de Mar e Guerra Washington Perry de Almeida, Diretor-Geral do

Pessoal da Armada e; o Capitão de Fragata Ernesto de Araújo, Comandante do navio. Em 3

de outubro de 1944 o navio foi incorporado à Força Naval do Nordeste por meio do Aviso do

Ministro da Marinha nº 1.558.

A construção do navio foi iniciada em 8 de maio de 1937, data em que foi batida a sua

quilha na carreira nº 1 do Arsenal de Marinha da Ilha das Cobras, tendo sido lançado ao mar

em 8 de julho de 1941. 

Terceiro navio da Marinha a ostentar  esse nome foi  dado em memória do Guarda-

Marinha João Guilherme Greenhalgh. Embarcado na Corveta Parnaíba sucumbiu na defesa

do Pavilhão Nacional, quando aquela corveta, durante a Batalha do Riachuelo foi abordada

pelos navios paraguaios  Taquari,  Salto  e  Marquez de Olinda. O primeiro navio com este

nome foi uma Canhoneira, construída pelos estaleiros da Ponta da Areia, lançada ao mar em

17 de setembro de 1865. O segundo foi o pequeno vapor adquirido nos Estados Unidos da

América em 1893 durante o governo do Marechal Floriano Peixoto para integrar a Esquadra

Legal e foi incorporado a Esquadra no Porto de Salvador (BA).

O  navio  tinha  as  seguintes  características  principais:  deslocamento  padrão  1.500t;

deslocamento carregado 2.116t; velocidade 36,5 nós com 1.500t; potência 42.800 SHP; raio

de ação 8.000 milhas a 15 nós; comprimento entre perpendiculares 101.8m; comprimento

máximo 104m; calado médio 3,3m com 1.500t; calado máximo nos propulsores 4.95m com

2.116; pontal moldado no centro: 6.3m e boca máxima 10.67m.

Inicialmente a Diretoria do Armamento da Marinha instalou o seguinte armamento: 4

canhões Armstrong de calibre 120mm; 7 metralhadoras Oerlinkon de calibre 20mm; duas

calhas para lançamento de cargas de profundidade, comportando cada uma 8 bombas de 300

ou 600 lbs, disparo local ou à distância. Possuía também 2 morteiros singelos marca Q de

fabricação americana, providos de disparo mecânico local. 

Em 12 de outubro de 1944 o navio atracou no Arsenal de Filadélfia (Estados Unidos)

para a instalação do armamento definitivo, sendo concluído em 30 de dezembro. Com essa



instalação o navio passou a ter o seguinte armamento: 4 canhões de calibre 127mm – 38

calibres; 4 maciços de culatra marca I Mod. 8 para os canhões de calibre 127mm; 1 reparo

marca 24 Mod. 10 para o canhão nº 1; 3 reparos para marca 24 Mod. 9 para os demais

canhões; 4 alças de mira marca 31 Mod. 19; 4 lunetas para apontador do canhão de calibre

127mm marca  62 Mod.  2;  4  lunetas  para  conteirador  marca  62 Mod.  2;  4  aparelhos  de

elevação marca 13; 4 aparelhos de conteira marca 13; 4 circuitos de disparo e iluminação

marca 25 Mod. 1 completo e 4 transformadores de iluminação marca 8 Mod.2; 4 baterias de

6v; 4 máquinas de graduar espoleta marca 7. 

Foram instalados ainda: 2 canhões antiaéreos de calibre 40mm tipo M1, montados em

dois reparos,  os quais eram resfriados a ar e 6 metralhadoras Oerlikon de calibre 20mm,

montados em reparos marca 10 Mod. 1 e dispunha de alça de mira marca 14 Mod.6 e um

reparo quádruplo de torpedos, situado na mediana.

Para as comunicações interiores, o navio possuía: circuitos de telefones autoexcitados;

cinco redes acústicas independentes, possuindo circuitos de campainhas em cada uma delas;

um  equipamento  de  fonoclama,  possuindo  duas  estações  transmissoras,  ficando  uma  no

passadiço e outra no convés principal  a meio navio. O navio possuía o equipamento que

servia para dirigir o tiro do reparo quádruplo de torpedos, situado a meio navio. 

Para manobra o navio tinha no mecanismo do leme as seguintes partes essenciais: dois

motores  elétricos  de  velocidade  constante,  para  serem  usados  alternadamente  e  que

desenvolviam cada um a potência necessária para movimentar o leme e atrás. Estes motores

ficavam situados um em cada bordo na praça do mecanismo do leme; duas bombas rotativas

de cilindros radiais e débito regulável, acionadas diretamente pelos motores elétricos, estas

bombas comprimem o óleo necessário ao funcionamento ao aparelho do leme. Possuía ainda

um sistema auto síncrono de transmissão elétrica que atuava sobre o mecanismo de controle

que regulava o débito e o sentido do fluxo das bombas, transmitindo este mecanismo e o

movimento de uma das rodas do leme (localizadas no passadiço e na estação de governo a

ré).  O  aparelho  do  leme  constava  de  dois  cilindros  e  de  um  equipamento  no  sentido

transversal do navio e que trabalhava dentro dos mesmos.



O sistema de propulsão do navio consistia em dois grupos de turbinas de fabricação

General Motors, respectivamente conectados em dois eixos propulsores. A potência efetiva

máxima de cada eixo era de 21400HP, ou seja, uma potência total de 42800 nas seguintes

condições:  pressão  de  vapor  na  válvula  de  garganta  27kg/cm,  temperatura  do  vapor  na

válvula  de  garganta  de  327ºC,  vácuo  no  condensador  70cm/Hg  e  velocidade  dos  eixos

propulsores 366rpm.

Cada grupo de turbinas propulsores consistia em três turbinas denominadas de cruzeiro,

de alta e de baixa pressão. Essas turbinas eram todas do tipo de ação, a de cruzeiro era de oito

estágios de pressão, sendo o primeiro com duas quedas de velocidade. Já a de alta era de doze

estágios de pressão, sendo o primeiro com duas quedas de velocidade, e por fim a de baixa

era de sete estágios de pressão com fluxo de vapor nos dois sentidos. No rotor de turbina de

baixa estava montado o empalhetamento para marcha a ré com um estágio de pressão e duas

quedas de velocidade.

O  eixo  da  turbina  de  cruzeiro  era  conjugado  do  eixo  da  alta  por  meio  de  uma

engrenagem  de  simples  redução;  os  eixos  das  turbinas  de  alta  e  baixa  pressão  eram

conectados ao eixo propulsor correspondente por meio de um conjunto de engrenagens de

dupla redução. Até a velocidade de 20 milhas por hora as turbinas de cruzeiro, de alta e baixa

trabalhavam respectivamente em série, para velocidades superiores a esta, as duas primeiras

turbinas trabalhavam em paralelo, descarregando na de baixa.

O sistema de condensação e alimentação era inteiramente fechado, dispondo de um

tanque em comunicação com os condensadores. Cada condensador principal era normalmente

circulado  pela  água  do  mar,  captada  em  uma  concha  situada  no  casco,  por  efeito  do

seguimento do navio para vante. Havia duas turbobombas do tipo de hélice par circulação dos

condensadores quando o navio estava em manobras. Faziam parte do sistema de destilação os

seguintes aparelhos localizados na praça de máquinas: dois vaporizadores, um destilador, um

aquecedor  de  alimentação,  um  refrigerador  do  condensado,  um  ejeto  condensador,  uma

bomba elétrica dupla de circulação e condensado do destilador, uma bomba elétrica dupla de



alimentação e extração contínua dos vaporizadores e uma bomba elétrica de remoção de água

doce.

Os aparelhos de transferência de calor são do tipo de feixe tubular e as bombas são

centrífugas, o grupo de destilação recebe calor do vapor extraído da rede de descarga das

auxiliares e com a pressão reduzida a 0,35 kg/cm. O navio dispunha de quatro caldeiras

Babcock e Wilcox, dispostas em duas seções. Eram caldeiras aquatubulares de tubos finos,

tipo expresso, queimando óleo combustível. Cada caldeira dispunha de dois economizadores,

dois superaquecedores do tipo inter feixe tubular e um desaquecedor destilatório.

Quanto a aguada o navio dispunha de um tanque de compressão de água doce com a

capacidade  de 390l  e  localizado na  praça  de máquinas  a  bombordo,  nível  superior.  Este

tanque se destinava a distribuição de água doce,  sendo a pressão na rede correspondente

mantida por meio de um colchão de ar comprimido na parte superior do mesmo tanque. Nesta

rede havia ainda dois tanques pequenos de 76l cada um e com dispositivo para aquecimento,

que ficavam localizados nas enfermarias de combate e um de 152l para o serviço de cozinha,

também com aquecimento. 

Havia  uma  bomba  centrífuga  denominada  de  água  doce,  acionada  por  um  motor

elétrico e destina a suprir o tanque de compressão de água doce aspirando de um dos tanques

de aguada. O controle magnético desta bomba era normalmente comandado por um contato

que era atuado pela pressão da água na rede de distribuição.

O navio dispunha de uma enfermaria situada no nível da primeira coberta a ré e a

bombordo do alojamento A, onde ficavam instalados todos os recursos médicos normais do

navio.  Nesta  enfermaria  existiam dois  beliches  e  uma  mesa  para  exame  médico  e  tinha

instalados  uma  pia  com  aquecedor  a  vapor  e  um  esterilizador  elétrico  de  instrumentos

cirúrgicos. Em combate eram instalados duas enfermarias, uma no compartimento da cozinha

e outra no lavatório da guarnição, em cada compartimento destes havia um aquecedor de água

elétrico suprindo um pequeno tanque de 76l.  

Quanto aos alojamentos o navio dispunha de um camarote e uma câmara para o Chefe

da Flotilha a bombordo do nível do convés do castelo, um camarote para o Comandante do



navio no nível do convés do castelo e um camarote para o Imediato a ré do camarote do

comandante. 

Havia ainda um camarote para um Encarregado de máquinas e um camarote para o

Encarregado do armamento, ambos no nível do convés principal. Para os oficiais restantes

haviam quatro  camarotes  dois  de  cada  bordo a  vante  dos  anteriormente  citados.  Para  os

suboficiais e primeiros-sargentos havia um camarote para o mais antigo e um alojamento com

doze beliches para os demais, no nível do convés principal a vante e um alojamento com oito

beliches no nível da primeira coberta a ré. Para sargentos,  marinheiros e taifeiros haviam

quatro alojamentos denominados A, B, C e D, no nível  da primeira coberta a ré com os

seguintes números de beliches: A – 9 beliches; B – 30 beliches; C – 69 beliches e D – 39

beliches, perfazendo um total de 147 beliches. Nos ranchos existiam os seguintes beliches:

Rancho A – 6 beliches ; Rancho B – 8 beliches; Rancho C – 6 beliches (a boreste) e Rancho

D – 4 beliches (a bombordo), perfazendo um total de 24 beliches. Por fim estava previsto a

acomodação de 14 praças em macas que podiam ser armadas nos ranchos

 Quanto aos ranchos, existia no navio uma mesa de refeições com quatro lugares na

câmara do Chefe da Flotilha, na praça d’armas havia uma mesa de refeição com doze lugares

e no refeitório dos suboficiais e primeiros-sargentos haviam duas mesas,  respectivamente

com  quatro  e  dez  lugares  e  para  os  sargentos  e  marinheiros  haviam  quatro  ranchos,

denominados A, B, C e D, no nível da primeira coberta a vante com os seguintes números de

mesas: A – 4 mesas com 46 lugares; B – 6 mesas com 54 lugares; C – 2 mesas com 20

lugares  e  D –  2  mesas  com 20  lugares.  A cozinha  do  navio  ficava  no  nível  do  convés

principal na parte posterior da superstrutura do castelo. Havia na cozinha um fogão para o

serviço de oficiais e dois para o serviço da guarnição, ambos eram elétricos.

Para o serviço de cozinha haviam duas pias, uma delas dispondo de um aquecedor a

vapor e havia ainda um aquecedor elétrico e a vapor com o consumo em potência elétrica de

6 kw. Havia uma copa para o serviço de oficiais a ré da praça d’armas a bombordo, onde

estava instalada uma pia com aquecedor a vapor. Na copa para o serviço de suboficiais, junto

ao refeitório respectivo, existia uma pia instalada com aquecedor a vapor. Havia ainda um



lavatório no interior do rancho B, onde se encontrava instalada uma máquina elétrica de lavar

louças.

Na ante praça da cozinha existia uma masseira e um armário para pães. O paiol de

mantimentos ficava no nível da segunda coberta a vante, abaixo do rancho A e havia um paiol

de distribuição de mantimentos a ré da praça d’armas e um paiol para pães na mesma altura a

boreste. 

A secretaria do navio se encontrava no nível do convés do castelo a bombordo e a

biblioteca do navio ficava na praça d’armas e no rancho (uma estante  de livros em cada

compartimento). 

Para a faina de abandono estava prevista no navio a utilização de uma lancha salva-

vidas e dez balsas. A lotação máxima da lancha é de 22 homens e a de cada balsa é de 25

homens, perfazendo um total de 272 homens.

A lotação do navio em 1947 era de 13 oficiais e 223 praças.   

O navio foi classificado como segunda classe, recebendo o número 15.

Durante o tempo em que esteve incorporado a Armada, o Contratorpedeiro Greenhalgh

navegou um total de 157.072 milhas, sendo 37.373 milhas em operações de guerra, 22.960

em operações de apoio de guerra e 97.409 em tempos de paz.

No dia 13 de setembro de 1965 em cumprimento ao Aviso Ministerial nº 0560 de 9 de

abril de 1965 foi realizada a Mostra de Desarmamento do Contratorpedeiro Greenhalgh em

cerimônia presidida pelo Contra-Almirante Haroldo Mathias Costa, representando o Chefe do

Estado-Maior da Armada e tendo a presença do Capitão de Fragata Paulo de Gouveia Correa,

representante do Comandante em Chefe da Esquadra, do Capitão de Mar e Guerra Annibal

Barcellos, representante do Diretor de Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro e Capitão de

Corveta Luciano Faria Neves de Lyra, Comandante do navio.

Suas principais comissões:

02/07/1944  –  Suspendeu  do  Porto  do  Rio  de  Janeiro  (RJ)  para  escoltar  juntamente  aos

Contratorpedeiros  Mariz  e  Barros e  Marcílio  Dias o  Navio-Transporte  estadunidense

General Mann que conduzia um escalão da Força Expedicionária Brasileira para a Europa;



15/08/1944 – Escoltou o comboio JT-41 do Rio de Janeiro (RJ) a Recife (PE);

16/09/1944 – Escoltou um comboio especial com tropas do Exército Brasileiro do Rio de

Janeiro (RJ) a Arvoredo (SC).

23/09/1944 – Suspendeu do Porto do Rio de Janeiro (RJ) com destino ao Arsenal de Marinha

de Filadélfia (Estados Unidos da América) para instalação do armamento definitivo.

08/02/1945 – Integrou a escolta do Navio-Transporte estadunidense General Mann entre Rio

de Janeiro (RJ) e Gibraltar que conduzia um escalão da Força Expedicionária Brasileira para

a Itália.

16/03/1945 – Suspendeu do Porto do Rio de Janeiro (RJ) levando a bordo o Ministro da

Marinha para realizar inspeção aos estabelecimentos e forças do Nordeste.

24/06/1945 – Suspendeu de Recife (PE) para fazer parte da comissão de apoio ao serviço de

transporte dos aviões do Exército dos Estados Unidos da América, da África e Europa para a

América do Norte via América do Sul.

08/07/1945 – Recebeu do Comando da Força Naval do Nordeste, ordem para suspender de

Recife (PE) para prestar socorro aos náufragos do Cruzador Bahia.

31/07/1946 – Suspendeu para prestar socorro ao Navio Auxiliar Duque de Caxias que havia

sofrido um incêndio em Cabo Frio (RJ).

24/06/1947  –  Fundeou  nas  proximidades  da  Ponta  do  Mattoso  para  receber  a  bordo  o

Presidente do Chile e conduzir até a Praça Mauá.

06/09/1947 – Suspendeu, juntamente aos Contratorpedeiros Marcílio Dias e Mariz e Barros

para escoltar o Encouraçado estadunidense Missouri que conduzia o Presidente dos Estados

Unidos da América. 

29/10/1947 – Suspendeu para conduzir os adidos navais das Nações amigas até a Escola

Almirante Batista das Neves.

21/01/1948 – Suspendeu do Porto do Rio de Janeiro para prestar homenagem às vítimas do

Encouraçado Aquidabã, fundeando na Enseada de Jacuecanga na baía da Ilha Grande (RJ).

03/08/1950  –  Desatracou  para  abastecer  de  gêneros  as  guarnições  dos  estabelecimentos

navais de Abrolhos (BA).



11/11/1955  –  Suspendeu  do  Porto  do  Rio  de  Janeiro  (RJ)  arvorando  o  pavilhão  do

Comandante da Flotilha de Contratorpedeiros, em conjunto com o Cruzador Tamandaré que

arvorava o pavilhão do Presidente da República. O Cruzador  Tamandaré saiu a barra com

destino ao Estado de São Paulo e o Contratorpedeiro Greenhalgh fundeou nas proximidades

da Ilha do Boqueirão (RJ).

Foram seus Comandantes:

Capitão de Fragata Ernesto de Araújo 27/11/1943 a 17/04/1945

Capitão de Fragata Ary dos Santos Rongel 17/04/1945 a 07/12/1945

Capitão de Fragata Jorge do Paço Mattoso Maia 07/12/1945 a 21/05/1946

Capitão de Fragata Celso Aprigio de M. Soares Guimarães 21/05/1946 a 17/10/1946

Capitão de Fragata Bertino Dutra da Silva 17/10/1946 a 29/12/1947

Capitão de Fragata Pedro Paulo de Araujo Suzano 29/12/1947 a 30/08/1948

Capitão de Fragata Adhemar de Siqueira 30/08/1948 a 10/10/1949

Capitão de Fragata João Pereira Machado 10/10/1949 a 15/05/1950

Capitão de Fragata Paulo Antônio Telles Bardy 15/05/1950 a 24/11/1950

Capitão de Fragata Jayme Carneiro de Campos Esposel 24/11/1950 a 19/03/1951

Capitão de Fragata Djalma Garnier de Albuquerque 19/03/1951 a 08/08/1951

Capitão de Fragata Álvaro de Rezende Rocha 08/08/1951 a 30/01/1952

Capitão de Fragata Jonas de Oliveira Paredes 30/01/1952 a 24/10/1952

Capitão de Fragata Mario Cavalcanti de Albuquerque 24/10/1952 a 18/02/1954

Capitão de Fragata Dario Camillo Monteiro 18/02/1954 a 05/03/1955 

Capitão de Fragata Caludio Acylino de Lima 05/03/1955 a 05/01/1956

Capitão de Fragata Mauro Bauloussier 05/01/1956 a 20/03/1957

Capitão de Fragata Helio Gonçalves Castello Branco 20/03/1957 a 19/05/1958

Capitão de Fragata Helio da Rocha Lopes Sampaio 19/05/1958 a 17/10/1958

Capitão de Corveta Newton Braga de Faria 17/10/1958 a 10/01/1959

Capitão de Mar e Guerra José Leite Soares Junior 10/01/1959 a 18/04/1959



Capitão de Fragata Nilton Pereira Monteiro 18/04/1959 a 19/07/1960

Capitão de Fragata Adolfo Barroso de Vasconcellos 19/07/1960 a 03/01/1961

Capitão de Corveta Jairo Bento de Faria 03/01/1961 a 08/03/1961

Capitão de Fragata Boris Markenson 08/03/1961 a 17/11/1961

Capitão de Corveta Honorio Auler 17/11/1961 a 26/02/1962

Capitão de Fragata Annibal Barcellos 26/02/1962 a 22/09/1962

Capitão de Corveta Honorio Auler 22/09/1962 a 10/10/1962

Capitão de Fragata Elcy Silveira da Rosa 10/10/1962 a 29/11/1963

Capitão de Fragata Roberto Andersen Cavalcanti 29/11/1963 a 04/02/1965

Capitão de Corveta Luciano Faria Neves de Lyra 04/02/1965 a 13/09/1965


