
 
 
 
 

 

GUAJARÁ 

Caça-Submarino 

Incorporação: 22 de outubro 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 607), quinto de uma série de oito 

(Guaporé, Gurupi, Guaíba, Gurupá, Goiana, Grajaú e Graúna), cuja quilha foi batida nos 

Estaleiros Luders Marine Construction Co., Stanford, Connecticut, Estados Unidos em 1
o
 de 

janeiro de 1942. O navio foi lançado ao mar em 11 de fevereiro de 1943, sendo incorporado à 

Marinha estadunidense em 30 de agosto de 1943. 

 Foi cedido ao Brasil após entendimentos entre o Governo brasileiro e o Governo 

estadunidense, sendo entregue no dia 19 de outubro de 1943 e incorporado à Marinha do 



 
 
 
 

 

Brasil pelo Aviso Ministerial n
o
 1.860, de 22 de outubro de 1943, recebendo o indicativo 

visual G5. Foi incorporado à Força Naval do Nordeste pelo Aviso Ministerial n
o
 2.180, de 29 

de dezembro de 1943. 

 Foi o segundo navio da Marinha do Brasil a ostentar o nome Guajará e recorda a baía 

situada no Estado do Pará nas proximidades da foz do Rio Amazonas. O vocábulo é de 

origem tupi-guarani e denomina uma planta da família das sapotáceas. O primeiro navio a 

receber este nome foi uma embarcação de casco de aço e de propulsão a vela, armada a 

escuna, que foi adquirido e armado no Pará, em 1836, por João Taylor e que participou das 

operações militares contra os cabanos. Esta embarcação não chegou a figurar nos mapas do 

material flutuante da Armada Nacional, mas consta de referências oficiais e por isso é 

considerada como o primeiro navio a ter o nome de Guajará. 

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

longitudinal, anteparas transversais, dividido em 19 compartimentos estanques, convés em 

chapa, duas cobertas e compartimentos habitáveis com aquecimento. 

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

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

perpendiculares; 7,015m de boca extrema (interna); 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; 2,058m de calado normal à vante; 1,722m de calado 

normal à ré e 1,760m de calado leve à ré. 

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

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

e antiaéreo; três metralhadoras antiaéreas de calibre 20mm, 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 e 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. Tinha dois lemes eletromecânicos 



 
 
 
 

 

Sperry manobrados do passadiço e do compartimento da agulha giroscópica, um 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 o navio 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 9050Kcls. Um receptor modelo R-A-0-2, da Westinghouse 

Electric Comp. para recepção nas faixas de 540 a 30.000kcs, um receptor modelo R.B.O da 

E.H.Scott Rádio para recepção de broadcasting nas faixas de 540 a 15.600kcs, podendo em 

emergência ser utilizado para telegrafia ou telefonia.  

 Para comunicação visual o navio possuía um posto de bandeiras com oito 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 

possuía uma rede com dez telefones de sistema autoexcitado e rede de tubos acústicos. 

 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 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. para detenção 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) (para os quais não haviam sido projetados). 

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

participação em 62 comboios durante a Segunda Guerra Mundial, além das seguintes 

operações: 

05/11/1943 – Integrou a escolta junto aos navios americanos YMS 1, SC 674, SC 675, SC 673, 

largando de Key West para Guantánamo – Cuba ‒sob o pavilhão do Lieutnant Taulor da 

USNR; 

27/01/1944 – Escoltou o Navio Mercante nacional Itapuí com tropa e material destinados ao 

Arquipélago de Fernando de Noronha, largando de Recife (PE) no dia 27 e chegando no dia 

28 de janeiro de 1944; 

30/01/1944 – Realizou serviço de hidrografia no canal de Touros e adjacências; 

25/02/1944 – Escoltou o Navio Mercante Comandante Ripper com carga geral para 

Fortaleza, largando de Belém no dia 25 de fevereiro; 

22/04/1944 – Localizou um bote com náufragos de um avião denominado Ventura próximo a 

Recife (PE); 

01/07/1944 – Desatracou para fazer uma varredura antissubmarino na área compreendida 

entre as Ilhas Lage, Contunduba e Rasa para a saída do Navio-Transporte estadunidense 

General Mann com tropas da Força Expedicionária brasileira; 

25/07/1944 – Suspendeu da Ilha da Trindade junto com o Caça-Submarino Gurupi escoltando 

o Navio-Auxiliar José Bonifácio; 

25/04/1945 – Suspendeu de São Luís (MA) escoltando os Navios Mercantes Itaité e 

Rodrigues Alves, com passageiros e carga geral, sendo o primeiro para Recife (PE) e o 

segundo para Fortaleza (CE);  



 
 
 
 

 

14/05/1945 – Comandando a escolta, composta dos Caças-Submarino Gurupá, Graúna e 

Grajaú, suspendeu de Recife (PE) escoltando o Encouraçado São Paulo até o Porto do Rio de 

Janeiro (RJ), onde chegou em 21 de maio; 

11/07/1945 – Suspendeu do Rio de Janeiro (RJ) junto com o Caça-Submarino Grajaú para 

fazer parte da escolta que traria o Encouraçado Minas Gerais de Salvador (BA) até o Porto do 

Rio de Janeiro (RJ); 

31/07/1946 – Desatracou de contrabordo do Contratorpedeiro Maranhão no cais da Ilha das 

Cobras no Rio de Janeiro (RJ) para prestar socorro ao Navio-Auxiliar Duque de Caxias, que 

incendiou na altura de Cabo Frio (RJ). Iniciou uma busca de possíveis náufragos e recolheu 

cinco corpos; 

24/04/1948 – Suspendeu com destino a Saquarema (RJ) para localizar um avião da Força 

Aérea Brasileira caído naquela região; 

29/10/1948 – Participação das solenidades inauguração da Base Naval de Aratu em Salvador 

(BA). 

  Participou ainda de viagens de instrução, varredura sonora da costa, exercícios táticos 

de manobras e formaturas, patrulhas oceânicas antissubmarino e levantamentos hidrográficos. 

  No dia 18 de setembro de 1959, em cumprimento ao Aviso Ministerial n
o
 0847, de 11 

de abril de 1959, foi realizada a Mostra de Desarmamento, tendo o navio em seu 16 anos de 

serviço ativo na Marinha do Brasil totalizado 105.817 milhas navegadas e 422 dias de mar. 

  

 Foram seus comandantes: 

Capitão-Tenente Dario Camillo Monteiro                              19/10/1943 a 09/03/1944 

Capitão-Tenente Luiz Penido Burnier 09/03/1944 a 20/01/1945 

Capitão-Tenente Aristides Pereira Campos Filho 20/01/1945 a 16/02/1946 

Capitão-Tenente Roberto Mario Monnerat 16/02/1946 a 25/04/1946 

Capitão-Tenente Carlos da Silva Pontes 25/04/1946 a 09/07/1946 

Capitão-Tenente Hyllo Ramos de Azevedo Leite 09/07/1946 a 12/04/1948 

Capitão-Tenente José Uzeda de Oliveira 12/04/1948 a 31/05/1949 



 
 
 
 

 

Capitão-Tenente Geraldo Gondim Juaçaba 31/05/1949 a 19/07/1950 

Capitão-Tenente Milton Pereira Monteiro 19/07/1950 a 18/09/1950 

Capitão-Tenente Ramon Lorenzo Anande 18/09/1950 a 30/04/1951 

Capitão-Tenente Venicios Carvalho da Silva 30/04/1951 a 01/08/1951 

Capitão-Tenente Roberto Mario Monnerat 01/08/1951 a 16/06/1952 

Capitão-Tenente John Anderson Munro 16/06/1952 a 12/01/1953  

Capitão-Tenente Hidelgario de Noronha Filho 12/01/1953 a 08/10/1953 

Capitão-Tenente Haroldo de Almeida Rêgo 08/10/1953 a 14/09/1954 

Capitão-Tenente Fernando Cotta Portella  14/09/1954 a 09/05/1955 

Capitão-Tenente Auro Madureira  09/05/1955 a 26/10/1955 

Capitão-Tenente Benedicto Jordão de Andrade  26/10/1955 a 11/12/1957 

Capitão-Tenente Raymundo Pereira de Lima Palhano 11/12/1957 a 20/12/1957 

Capitão-Tenente Paulo Torrentes Clare  20/12/1957 a 05/05/1958 

Primeiro-Tenente Roberto Azevedo Roche Moreira 05/05/1958 a 29/12/1958 

Primeiro-Tenente Milton Perreira Tito  29/12/1958 a 22/04/1959 

Primeiro-Tenente Antônio Guimarães Dutra  22/04/1959 a 28/09/1959 

 

  


