
HEITOR PERDIGÃO

Rebocador/Aviso Mineiro/Navio Mineiro

Incorporação: 6 de agosto de 1923.

Baixa: 28 de novembro de 1952.     

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

Rebocador Heitor Perdigão (ex-L’Acharné), construído como rebocador aduaneiro de

alto-mar nos estaleiros da Societé Provençale de Constructions Navales de la Ciotat. Teve

batida sua quilha e seu lançamento no ano de 1920 na França, entrando em serviço por aquele

país no ano seguinte, sob encomenda do Sous-Secrétariat à la Marine Marchande.

Estando matriculado no Porto de Marselha, França, com o nome de L’Acharné,  ficou

subordinado ao Service des Transports Maritimes Etat, onde prestou serviços por dois anos,

até ser transferido para a Marinha do Brasil,  em 24 de janeiro de 1923, com o nome de

Comandante Heitor Perdigão.



Primeiro navio da Marinha do Brasil a ostentar o nome Comandante Heitor Perdigão,

em homenagem ao oficial  da Divisão Naval em Operações de Guerra, falecido em 1918.

Suspendeu de Marselha, França, com destino ao Rio de Janeiro, no dia 23 de abril de 1923,

com  escalas  em  Barcelona  (Espanha),  Ilhas  Baleares  (Espanha),  Almeria  (Espanha),

Gibraltar, Tanger (Marrocos), Safi (Marrocos), Mogador, Las Palmas (Espanha), São Vicente

(Cabo Verde), Recife, e Rio de Janeiro, onde chegou em 13 de junho de 1923.

Em julho, partiu do Rio de Janeiro, junto com o Transporte de Guerra Ibiapaba, para

prestar apoio ao voo Rio de Janeiro-Aracajú-Rio de Janeiro, por ocasião das comemorações

do Centenário da Independência da Bahia (2 de julho). A Esquadrilha que realizou o voo era

composta por quatro hidroaviões aerobotes Curtiss F5L (motores Liberty de 300 cv), e partiu

do Rio de Janeiro em 1º de julho. Durante a viagem do Comandante Heitor Perdigão, foram

realizadas escalas nos portos de Vitória (ES), Salvador (BA) e Aracaju (SE).

Em cumprimento ao Aviso Ministerial n° 3.266, de 19 de julho de 1923, do Ministro da

Marinha, teve Mostra de Armamento passada no Porto do Rio de Janeiro em 6 de agosto de

1923, ocasião em que foi classificado como Aviso Mineiro, navio de 4a classe, recebendo o

indicativo numérico 82 e indicativo internacional GBHM, sendo incorporado à Flotilha de

Navios Mineiros.

Pelo Aviso Ministerial n° 3.632, de 14 de agosto de 1923, do Ministro da Marinha, o

navio teve seu nome alterado para Heitor Perdigão.

Suas  principais  características  eram:  283,61  t  de  deslocamento  normal;  500  t  de

deslocamento à plena carga; 41,5 m de comprimento total; 39,75 m de comprimento entre

perpendiculares; 8,50 m de boca máxima; 4,25 m de pontal; 4,65 m de calado máximo.

Seu casco  foi  construído de  chapas  de  aço de 9 a  7  mm de espessura,  totalmente

rebitadas,  com 6  compartimentos,  sendo  estanques  apenas  os  que  serviam de  tanque  de

aguada. O navio possuía 74 cavernas, numeradas de ré para vante.

Seu armamento original era constituído por duas metralhadoras Nordenfeld de 25 mm,

situadas no convés do passadiço, uma em cada bordo.



Posteriormente, recebeu dois canhões Hotchkiss de 47 mm, mod. I, com 40 calibres;

duas  metralhadoras  Madsen de 200,  instaladas  no tijupá à  meia-nau;  um aparelho lança-

bombas de profundidade, instalado na borda, na alheta de BB, com capacidade para 3 bombas

de 300lb; e um suporte para mais 3 bombas de 300 lb.

Sua propulsão era fornecida por uma máquina alternativa vertical a vapor, de tríplice

expansão, de 3 cilindros, com uma potência máxima de 850 cv a 120 RPM, construída pela

Societé Provençale des Constructions Naváles, que acionava um eixo e um hélice de 4 pás

fixas, a uma velocidade máxima de 11 nós. A velocidade econômica era de 8 nós.

 O vapor era produzido por uma caldeira cilíndrica combinada,  flama e aquatubular

invertida, de circulação acelerada, que queimava carvão, fabricada pela Societé des Chantiers

Navales du Midi, França. O volume das carvoeiras era de 150 metros cúbicos e capacidade

total de 368 t de carvão.

Seu  sistema  elétrico  era  constituído  de  um  dínamo  motor  tetrapolar  de  corrente

contínua, fabricado pela Scheider & Companhie, tipo compound, de 110 volts e 77 ampères.

Para fundear, o navio possuía dois ferros de 925 kg, diferentemente do que constava

dos planos que eram duas âncoras tipo Smith de 600 kg. Os ferros estavam talingados a duas

amarras de 198 m e 132 m, a boreste e bombordo, respectivamente. Além disso, o navio

possuía dois ancorotes tipo almirantado de 150 kg e 80 kg.

Para salvamento, o navio dispunha de duas embarcações de madeira, a vela e remos.

Seu  sistema  elétrico  era  de  corrente  contínua,  fornecida  por  um  dínamo  motor

tetrapolar de 5 m de comprimento, com capacidade para 14 pessoas cada uma.

Para as comunicações, possuía um sistema de telegrafia sem fio, que era composto por

um transmissor/receptor de 1/2 KW, fabricado pela Sociedade Francesa Radio Elétrica, tipo

1344, com alcance máximo de 100 milhas durante o dia e 500 milhas à noite.

O governo era feito por um leme acionado por uma máquina do leme a vapor. Para a

navegação,  o navio contava com duas agulhas magnéticas,  sendo uma padrão, situada no

tijupá, e uma de governo, situada no passadiço.



Em 16 de setembro de 1926, pelo Aviso Ministerial  n.º  3.740 teve sua designação

alterada de Aviso Mineiro para Navio Mineiro.

Durante  o  período  de  serviço  ativo,  o  navio  sofreu  algumas  alterações  estruturais,

recebendo, em agosto de 1929, uma lancha de madeira de 5,5 m de comprimento, com motor

de 30 HP e capacidade para 15 pessoas.

Sua  lotação  original  era  constituída  por  4  oficiais,  2  suboficiais  e  27  cabos  e

marinheiros.

Posteriormente, logo após a chegada do navio ao Brasil, a sua lotação ficou constituída

por  2  oficiais  e  25  praças,  situação  que  foi  constantemente  alterada  no  decorrer  de  sua

permanência no serviço ativo da Armada.

Em julho de 1936, o navio recebeu uma lancha a motor tipo Destroyer. Posteriormente,

recebeu uma baleeira a remos, de 5,85 m de comprimento e uma nova máquina de suspender.

Em 1939, o navio recebeu do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ) uma

lancha tipo Destroyer e duas balsas tipo rebocador.

Pelo Aviso Ministerial n° 311, de 18 de fevereiro de 1932, do Ministro da Marinha, que

extinguiu a Flotilha de Navios Mineiros, o navio, em 4 de abril de 1932, foi desligado da

Base  de Defesa Minada do Porto do Rio  de Janeiro,  ficando subordinado ao Arsenal  de

Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ).

Pelo Aviso Ministerial n° 406, de 27 de fevereiro de 1932, o navio deixou de ser Navio

Mineiro, sendo classificado como Rebocador.

Pelo Aviso Ministerial n° 3.457, de 30 de dezembro de 1932, o navio foi desligado do

Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro e colocado à disposição da Diretoria de Navegação.

Pelo Aviso Ministerial n° 2.661, de 30 de outubro de 1935, o navio foi incorporado à

Esquadra.

Em virtude do Aviso Ministerial n° 317, de 7 de fevereiro de 1952, do Ministro da

Marinha, que determinou a baixa do serviço ativo da Armada, foi procedida no dia 28 de

novembro de 1952,  no cais  da Doca 11 de  Junho,  a  Mostra  de Desarmamento  do então



Rebocador Heitor Perdigão, ficando o navio subordinado ao Departamento de Intendência do

Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro.

Durante sua permanência no serviço ativo da Armada, o navio desempenhou inúmeras

comissões de destaque, quer como Aviso Mineiro, quer como Rebocador.

Seu último comandante foi o Capitão-Tenente Tertius César Pires de Lima Rebello,

que deixou o cargo em 29 de agosto de 1946, passando o navio a ficar sob os cuidados de

Mestres.

Seu último responsável foi o 3° Sargento Maquinista Pedro Alexandre da Silva, no

período de 2 de janeiro de 1952 a 28 de novembro de 1952.

Durante seu período no serviço ativo da Armada, o navio docou inúmeras vezes no

Dique Santa Cruz, no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, e no Dique Flutuante da Base

Naval de Natal.

Foram seus Comandantes:

Capitão-Tenente Antônio Buarque Pinto Guimarães 27/03/1923 a 27/06/1923

Capitão-Tenente Nelson Arinos de Souza 27/06/1923 a 25/01/1924

Capitão-Tenente Antônio Maria de Carvalho 25/01/1924 a 25/12/1924

Capitão-Tenente João Chaves de Figueiredo 25/12/1924 a 17/05/1926

Capitão-Tenente Silvino J. Pitanga de Almeida 17/05/1926 a 18/04/1927

Capitão-Tenente Eurico Corrêa de Mello 18/04/1927 a 24/06/1927

Primeiro-Tenente Ismar Pfaltzgraff Brasil (Interino) 24/06/1927 a 25/07/1927

Capitão-Tenente Eurico Corrêa de Mello 25/07/1927 a 19/08/1927

Capitão-Tenente Octávio Monteiro Machado 19/08/1927 a 11/11/1927

Capitão-Tenente Antônio P. Cerqueira e Souza 11/11/1927 a 02/04/1928

Capitão-Tenente Áureo do Valle Pires 02/04/1928 a 05/01/1929

Capitão-Tenente Oscar Barbosa Lima 05/01/1929 a 10/04/1929

Capitão-Tenente Nereu C. Corrêa 10/04/1929 a 25/05/1931

Capitão-Tenente Ramon Oubatri de Lima 25/05/1931 a 26/07/1932



Capitão-Tenente Hildebrando Osório da Silveira 26/07/1932 a 18/08/1932

Capitão-Tenente José Joaquim Belford Guimarães 18/08/1932 a 22/02/1933

Capitão-Tenente José de Lemos Cunha 22/02/1933 a 08/02/1934

Capitão-Tenente Sylvio Borges de Souza Motta 24/05/1935 a 18/08/1935

Primeiro-Tenente Sylvio Azambuja Maurício de Abreu (Interino) 18/08/1935 a 06/11/1935

Capitão-Tenente Mário de Faro Orlando 06/11/1935 a 06/03/1936

Capitão-Tenente Luiz Philippe de Saldanha da Gama 06/03/1936 a 11/03/1937

Primeiro-Tenente Mauro Balloussier (Interino) 11/03/1937 a 24/03/1937

Capitão-Tenente Lauro Freitas 24/03/1937 a 18/09/1937

Capitão-Tenente Júlio Barreto Leite 18/09/1937 a 26/10/1937

Capitão-Tenente Gastão Brasil Carmo Júnior 26/10/1937 a 24/02/1939

Capitão-Tenente Moacyr Dunham 24/02/1939 a 22/09/1939

Capitão-Tenente Luiz Teixeira Martim 22/09/1939 a 05/04/1940

Capitão-Tenente Lúcio Martins Meir 05/04/1940 a 30/06/1941

Capitão-Tenente Levy Penna Aarão Reis 30/06/1941 a 31/12/1941

Capitão-Tenente Augusto Lopes da Cruz 31/12/1941 a 07/10/1942

Primeiro-Tenente José Cláudio Beltrão Frederico (Interino) 07/10/1942 a 04/05/1943

Primeiro-Tenente Flávio Monteiro (Interino) 04/05/1943 a 05/06/1943

Capitão-Tenente Alfredo de Aragão Colonia 05/06/1943 a 26/04/1944

Capitão-Tenente Geraldo da Cruz Ribeiro 26/04/1944 a 28/06/1945

Capitão-Tenente Raul Lemos do Rego Barros 28/06/1945 a 13/06/1946

Capitão-Tenente Tertius Cesar Pires de Lima Rebello 13/06/1946 a 29/08/1946
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