
 

 GURUPI 

Caça-Submarino 

Incorporação: 24 de setembro de 1942. 

Baixa: 18 de setembro de 1959. 

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

       Caça-submarino da classe “G” (ex USS Patrol Craft-547), segundo de uma série de 

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

batida nos Estaleiros Defoe Boat e Motors WKS, Bay City nos Estados Unidos em 16 de 

abril de 1942 e foi lançado ao mar em 22 de maio de 1942. 

 O navio foi cedido ao Brasil após entendimentos com o Governo estadunidense e o 

Governo brasileiro, sendo entregue em Natal e incorporado à Marinha do Brasil em 24 de 

setembro de 1942 pelo Aviso Ministerial nº1598 com indicativo visual CS1, posteriormente 

alterado para G2. 



 

 Primeiro navio da Marinha do Brasil a ostentar o nome Gurupi recorda uma povoação 

do Estado do Pará à margem esquerda do rio do mesmo nome na divisa com o Estado do 

Maranhão.  

 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 em plena carga; 335t de 

deslocamento normal; 275t de deslocamento leve; 52,765m de comprimento total; 50,32m  

de comprimento entre perpendiculares; 70,15m de boca extrema (interna); 70,43m de boca 

extrema moldada (fora dos forros); 43,30m de pontal na seção mestra; 19,54m de calado à 

vante em plena carga; 22,68m de calado à ré em plena carga; 20,58m de calado normal à 

vante; 17,22m de calado normal à ré e 17,60m de calado leve à ré. 

 Era armado com dois canhões de 76mm, General Motors Corp. MARK XXII, 

instalados um à vante e outro à ré; duas metralhadoras antiaéreas de 20mm, Hudson Motors 

Car, instaladas uma em cada bordo na superestrutura; duas metralhadoras de 7mm, 

Browning 30 calibres; duas calhas para lançamento de bombas de profundidade de 300 

libras na popa; dois lança-bombas singelos; capacidade total para transporte de 56 bombas 

de profundidade. 

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

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; 20,8 nós de velocidade máxima. 

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

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



 

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

de agulha giroscópica Sperry; odômetro de superfície; radiogoniômetro Radio Marine Corp, 

CRM 46153, modelo DAE; cinta magnética (Degaussing). Já para defesa contra minas 

magnéticas; ecotelêmetro QCJ, Submarine Signal Co.; ecobatímetro NJ-3, Submarine 

Signal Co.; radar S, Wetern Eletric Co., tipo CW-43 ABN para detecção de alvos de 

superfície; estação transmissora Wetinghouse Eletr. Co; dois receptores para serviço, 

National Co.; um transmissor E.H.Scott. 

 Tinha uma tripulação de 4 oficiais e 60 praças. Ficou conhecido como “caça-ferro” 

por possuir casco de aço, em contraposição aos “caça-pau” de casco de madeira (Classe 

“J”). 

 No dia 18 de setembro de 1959 em cumprimento ao Aviso Ministerial nº 0847 de 11 

de abril de 1959 foi realizada a Mostra de Desarmamento tendo totalizado 147.687 milhas 

navegadas e 618 dias de mar.  

 Em 10 de maio de 1979 a Portaria Ministerial nº 0836 aprovou distintivo do Caça-

Submarino Gurupi, bem como os de todos os navios que participaram da Segunda Guerra 

Mundial, a serviço da Marinha do Brasil. 

 Dentre as missões desempenhadas pelo Caça-Submarino Gurupi, destacam-se: 

   Exercícios ao largo da costa de Natal (RN) e patrulhamento da costa do Nordeste do 

Brasil com a finalidade de adestrar a guarnição para realizar operações de guerra e 

comboios; 

    Incorporado à Força Naval do Nordeste, realizou inúmeros comboios de navios 

mercantes e navios auxiliares da Marinha do Brasil; 

 Caça ao submarino que torpedeou o navio mercante SS Veerhagem, tendo recolhido 

23 náufragos deste navio; 

     Auxílio ao Navio-Auxiliar Duque de Caxias, vitimado por um incêndio a bordo 

quando se encontrava nas imediações de Cabo Frio, RJ; 

         Socorro ao Caça-Submarino Javari, encalhado ao norte do Cabo de São Tomé. 

 



 

 Foram seus comandantes: 

 

Capitão-Tenente Mauro Ballousier      24/09/1942 a 14/05/1943 

Capitão-Tenente José Luiz de Araujo Goyano   14/05/1943 a 20/05/1944 

Capitão-Tenente Carlos Roberto Perez Paquet   20/05/1944 a 04/06/1945 

Capitão-Tenente Hilton Berutti Augusto Moreira   04/06/1945 a 08/11/1946 

Capitão-Tenente Rodoval Costa Couto de Freitas   08/11/1946 a 03/07/1948 

Capitão-Tenente Evaldo Assumpção     03/07/1948 a 16/08/1948 

Capitão-Tenente Frederico Gianinni     16/08/1948 a 01/04/1949 

Capitão-Tenente Jorge de Gervais C. Vieira    01/04/1949 a 27/04/1949 

Capitão-Tenente Helio Marroig de Mello    27/04/1949 a 31/12/1949 

Capitão-Tenente Ivo Accyoli Corseuil    31/12/1949 a 13/04/1950 

Capitão-Tenente José Julio de Souza Gomes Galvão  13/04/1950 a 12/07/1950 

Capitão-Tenente Geraldo Monteiro de Barros Bittencourt 12/07/1950 a 03/07/1951 

Capitão-Tenente Júlio Cesar de Sá Carvalho   03/07/1951 a 03/04/1952 

Capitão-Tenente Carlos Alberto de Carvalho Armando  03/04/1952 a 24/05/1952 

Segundo-Tenente Paulo Nogueira Pamplona Corte Real  24/05/1952 a 12/06/1952 

Capitão-Tenente Roberto Carlos Andrews    12/06/1952 a 17/04/1953 

Primeiro-Tenente Paulo Nogueira Pamplona Corte Real  17/04/1953 a 12/05/1953 

Capitão-Tenente Osorio Abreu Pereira Pinto   12/05/1953 a 12/03/1954 

Capitão-Tenente Marcello Ramos da Silva    12/03/1954 a 30/09/1955 

Capitão-Tenente Raymundo Victor da Costa Ramos Sharp 30/09/1955 a 23/05/1956 

Capitão-Tenente Aguinaldo Benigno Machado   23/05/1956 a 09/04/1957 

Capitão-Tenente Lucio Berg Maia     09/04/1957 a 11/12/1957 

Capitão-Tenente Othon Nabuco de Araujo    11/12/1957 a 26/08/1958 

 

 

 



 

 


