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

 Navio Tanque, construído nos estaleiros da West Coast Shipbuilding, Vancouver, 

British Columbia, Costa do Pacífico do Canadá. Era um navio do tipo Canadian Victory, que 

foi destinado ao transporte de derivados líquidos do petróleo. 

Seu primeiro proprietário foi o Governo canadense, representado pela Empresa Park 

Steam Ship Company Limited. 

Foi lançado ao mar em 1943, quando recebeu o nome de Silver Star Park. Terminou as 

experiências de máquinas em 22 de dezembro de 1943, entrando em serviço armado para a 

guerra. 

Tendo em vista que o navio sofreu uma explosão, em consequência de um abalroamento, 

não pôde continuar em serviço, sendo então adquirido, em 1945, pela Empresa brasileira 

Navebras S.A. Comércio de Petróleo, que o rebatizou para Santa Cecília.  



 

Nesta ocasião, foi reparado pela Empresa Sullivan Dry Dock And Rapair Corp., em 

Nova York, EUA, desatracando daquele porto, em 27 de outubro de 1945, com destino ao 

Rio de Janeiro, com escala em Houston, Texas, EUA. 

Operou até 1948, como Navio Tanque, muito embora pudesse transportar carga seca em 

seus tanques, transformados em porões e instalados oito paus de carga. 

Primeiro navio da Marinha do Brasil a ostentar o nome de Ilha Grande, a sua 

transferência para a Marinha do Brasil ocorreu em 22 de março de 1948, no Rio de Janeiro, 

ocasião em que foi passada a sua Mostra de Armamento e procedida a sua incorporação à 

Armada, determinada pelo Aviso n° 814 de 22 de março de 1948, do Ministro da Marinha. 

Seu primeiro Comandante foi o Capitão de Fragata Alfredo Maria do Amaral Chaves. 

O Navio Tanque Ilha Grande foi totalmente construído em aço de espessura variando de 

1-1/16 pol a 7/16 pol, soldado e rebitado, com a proa lançada e popa elíptica, 182 cavernas, 

com 13 anteparas estanques, destinando-se ao transporte de combustíveis. 

Possuía as seguintes características principais: 13.920 t de deslocamento carregado; 

8.895 t de deslocamento de carga; 7.243,04 t de tonelagem bruta de arqueação; 4.184,37 t de 

tonelagem líquida de arqueação; 134,54 m de comprimento total; 129,42 m de comprimento 

entre perpendiculares; 17,43 m de boca máxima; 11,37 m de pontal; 29,6 pés de calado 

máximo; e 12 pés de calado mínimo. 

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

expansão, com 2.500H.P de potência a 76 RPM, construída pela Canadian Allis Chalmers 

Ltda. 

Originalmente o vapor era fornecido por duas caldeiras aquatubulares de 250 libras por 

polegada quadrada de pressão, construída pela Vancouver Iron Works Ltd. 

Depois da reconstrução, as caldeiras foram substituídas por duas outras de modelo 

Babbcok and Wilcox, fabricadas pela Combustion Engineering Company, de New York, tipo 

aquatubular de tiragem forçada e vapor superaquecido, com 220 libras por polegada quadrada 

de pressão. 



 

Sua máquina propulsora estava acoplada a um eixo e um hélice de quatro pás de passo 

variável, que permitia desenvolver a velocidade máxima de 11 nós, uma velocidade máxima 

mantida de nove nós e uma velocidade econômica de oito nós. 

Seu raio de ação, na velocidade máxima, era de 11.800 milhas náuticas e de 15.500 

milhas náuticas, na velocidade econômica. 

A energia elétrica era fornecida por três grupos geradores de 15 kw cada, acionados por 

máquina alternativa a vapor vertical monocilíndrica. A corrente era contínua a 115 v. 

Seu armamento portátil original era constituído por 10 fuzis Mauser modelo 1908 e uma 

metralhadora Hotchkiss de 7 mm. Em 1958, foram acrescentados mais três fuzis Mauser 

modelo 1908 e uma pistola Colt 45. 

Para salvamento, o navio era dotado de três baleeiras com capacidade total de 54 

homens, uma baleeira a motor com capacidade para 25 homens e seis balsas com capacidade 

total de 72 homens. 

Para navegação o navio possuía uma agulha giroscópica Sperry MK-XIV, Mod.I, três 

agulhas magnéticas Kelvin White modelos F 2513, NB 313 e NB 1718, situadas, a padrão no 

tijupá, á de governo no passadiço e a de governo à ré na popa, respectivamente, um radar de 

superfície modelo SF-1. 

Em 1952, o radar foi substituído por um radar Decca modelo 212. Possuía ainda um 

odômetro de superfície Walker's Trident, uma máquina de sondar mecânica e um 

radiogoniômetro da Radio Marine Corporation, modelo AR 8709-A. 

Para as comunicações, o navio era dotado de quatro transmissores, sendo dois de 200 w 

e dois de 50 w de potência, modelos ET-8019-A, ET-8010-A, ET-8004, e ET-8003, três 

receptores, sendo dois modelo CR-91 e um modelo HO-129-X, para as comunicações 

exteriores Ib CW, todos fabricados pela Radio Marine Corporation. 

Não possuía radiotelefonia. As comunicações visuais eram feitas por bandeiras, escote 

na verga do mastro principal e dois holofotes. 

Seus tanques de combustíveis tinham a capacidade total de transportar 8.895 t de 

combustíveis, distribuídos em 7 porões a BE e BB. 



 

Seu sistema de fundeio era constituído por três ferros tipo Patente de 3,8 t cada um, 

sendo dois no escovem, talingados a duas amarras de 120 braças cada uma e um ancorote de 

popa tipo Patente de 1,2 t. O terceiro ferro era sobressalente. 

Durante sua permanência no serviço ativo da Armada, o Navio Tanque Ilha Grande 

cumpriu todas as comissões a ele destinadas. Dentre elas, destacam-se as inúmeras comissões 

de transporte de óleo entre portos da Venezuela, Curaçao, Aruba e brasileiros. 

Navegou um total de 255.491 milhas náuticas, perfazendo 1.330,5 dias de mar. Recebeu 

a Condecoração da Ordem do Mérito Naval, conferida ao navio por Decreto Presidencial de 2 

de dezembro de 1952. 

O navio docou 11 vezes, sendo que nove vezes nos diques do Arsenal de Marinha do 

Rio de Janeiro e duas vezes em diques da cidade de Marselha, na França. 

Sua lotação original era composta por nove Oficiais, quatro Suboficiais, oito Sargentos e 

38 Cabos, Marinheiros e Taifeiros. 

Em 1949, a sua lotação foi alterada para oito Oficiais, quatro Suboficiais, nove 

Sargentos, 10 Cabos, 12 Marinheiros Primeira Classe, 30 Marinheiros, seis Grumetes e 10 

Taifeiros. 

Em 1953, a sua lotação foi novamente alterada para 11 Oficiais, quatro Suboficiais, 12 

Sargentos, 20 Cabos, 15 Marinheiros Primeira Classe, 27 Marinheiros, cinco Grumetes e 11 

Taifeiros. Em 1957, houve uma redução de dois cabos, três Marinheiros Primeira Classe e 

cinco Grumetes.  

A sua baixa do serviço ativo da Armada foi decretada pelo Aviso Ministerial n 1.372 de 

16 de junho de 1959, do Ministro da Marinha, com sua Mostra de Desarmamento passada em 

7 de janeiro de 1960, em cerimônia solene no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. 

Foram seus Comandantes: 

Capitão de Fragata Alfredo Maria do Amaral Chaves  22/03/1948 a 06/04/1948  

Capitão de Corveta Josué da Gama Figueiras Lima (interino)  06/04/1948 a 14/04/1948 

Capitão de Fragata Fernando Muniz Freire Júnior  14/04/1948 a 25/01/1949  

Capitão de Fragata Sylvio Borges de Souza Motta  25/01/1949 a 16/11/1949  



 

Capitão de Fragata Gentil Homem Joaquim de Menezes  16/11/1949 a 04/04/1950  

Capitão de Fragata Álvaro Pereira do Cabo  04/04/1950 a 03/07/1950  

Capitão de Fragata Lúcio Martins Meira  03/07/1950 a 08/02/1951  

Capitão de Fragata Armando Junqueira Ferreira  08/02/1951 a 08/04/1952 

Capitão de Fragata Aloysio Galvão Antunes  08/04/1952 a 15/06/1953  

Capitão de Fragata Norton Demaria Boiteux  15/06/1953 a 05/10/1954  

Capitão de Fragata Álvaro Gonçalves Gomes Filho  05/10/1954 a 11/01/1956 

Capitão de Fragata Sylvio Mário Guimarães Barreto  11/01/1956 a 08/11/1957  

Capitão de Fragata Manoel João de Araújo Neto  08/11/1957 a 03/03/1959  

Capitão de Corveta Affonso da Silveira Fragoso (Interino)  03/03/1959 a 16/03/1959 

Capitão de Fragata João Gabriel Huguet  16/03/1959 a 07/01/1960 

 


