
 

MARAJÓ 

Navio-Tanque 

Incorporação: 31 de março de 1937. 

Baixa: 30 de maio de 1950. 

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

        Navio-Tanque construído nos estaleiros Bertran & Company, Sunderland na Inglaterra. 

Teve a sua quilha batida em 1922 recebendo o nome SS Malistan e o número 255. O navio foi 

encomendado pela firma The Steam Shipping Company Limited, que o utilizou no transporte 

de combustível líquido entre portos do Oriente e Inglaterra.  

 Foi adquirido pelo Governo brasileiro por intermédio de um representante da Marinha 

do Brasil, o então Capitão de Fragata Engenheiro Naval Silvio Weguelin no dia 22 de 

dezembro de 1936, quando nesta mesma data foi encerrado o registro do SS Malistan.  



 

  Teve a sua incorporação por meio do Aviso n° 693 de 31 de março de 1937, tendo a 

Mostra de Armamento em 3 de abril com a presença do Chefe do Estado-Maior da Armada 

Vice-Almirante Anfiloquio Reis. Por meio da circular n° 46 do Estado-Maior da Armada de 

14 de setembro de 1945 ficou subordinado ao Comando Naval do Centro para fins 

administrativos. Por decreto-lei n° 8181 de 19 de novembro de 1945, o Comando Naval do 

Centro passou a ser denominado de Primeiro Distrito Naval. 

 Segundo navio da Marinha do Brasil a ostentar o nome Marajó em homenagem a 

maior ilha brasileira, situada na foz do rio Amazonas e que remete ao vocábulo tupi-guarani. 

O primeiro navio foi uma canhoneira construída no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, 

lançado ao mar em 24 de dezembro de 1885. 

 O navio se destinava ao transporte de combustíveis líquidos e dispunha de oito tanques 

principais, divididos a meio plano da quilha. Além dos oito tanques principais, existiam mais 

quatro complementares, divididos em duas seções. O casco do navio era de aço com chapas 

de 5/8 polegadas e era dividido em três seções por 2 coferdans. 

 Possuía as seguintes dimensões: 126 m de comprimento total; 122 m de comprimento 

entre perpendiculares; 15,7m de boca moldada; 9,4m de pontal (a meia nau) e 7,93m de 

calado máximo com deslocamento máximo de 11.500 toneladas e velocidade de 10 milhas. 

Tinha dois mastros um no convés de vante e o outro no convés de meia-nau. Tinha como 

superestruturas: a vante o castelo; a meia-nau o spardeck; e a ré o tombadilho. O castelo tinha 

apenas um convés, o spardeck tinha quatro e o tombadilho dois conveses, essas 

superestruturas estavam ligadas entre si por dois pontos no sentido longitudinal.     

 O navio possuía um canhão Armstrong de 120 mm, mod III montado a ré, uma 

metralhadora Madson de 20 mm. O navio era dotado do seguinte armamento portátil: um 

fuzil Hotchkiss; uma pistola automática Colt calibre 45; e 50 fuzis Mauser. 

 Para manobra o navio possuía três ferros de leva Smith de 3.000 kg cada, para o serviço 

de ferros o navio possuía dois ancorotes volantes, sistema Almirantado. 

  O navio era acionado por meio de uma máquina motora, situada no extremo da popa 

entre o pique-tanque de ré e o compartimento das caldeiras. Essa máquina era alternativa de 

tríplice expansão variável com três cilindros e um hélice com 4 pás fixas.  



 

 O navio possuía um condensador principal J. Dickinson & Sons e um condensador 

auxiliar Wilcox. Possuía também três caldeiras principais cilíndricas tipo escocesa que 

queimava óleo combustível a baixa pressão e possuía uma chaminé. 

 Para navegação, o navio dispunha de uma agulha giroscópica e seus respectivos 

circuitos, três agulhas magnéticas, quatro agulhas de escaler, um taxímetro, dois prumos de 

mão, dois binóculos, um telêmetro, um cronômetro, dois cronógrafos, uma balança de 

inclinação, um compasso de navegação, um defletor, um estaciógrafo, um estojo para 

desenho, um guarda-posto, e um radiogoniômetro. 

 Para comunicações, o navio possuía dois holofotes, cinco transmissores, dois 

receptores e três antenas. Dispunha de cinco telefones para comunicações interiores, e um 

telégrafo comunicando o tijupá ao passadiço e as máquinas. Para força e luz elétrica, o navio 

dispunha de uma máquina a dínamo elétrica e uma máquina a vapor, alternativa, 

monocilíndrica, dispunha ainda de quatro motores elétricos.  

 As embarcações miúdas do navio eram as seguintes: duas lanchas a motor; duas 

baleeiras de salvamento; dois escaleres; um bote; e uma chalana.     

 A tripulação do navio era de 9 oficiais e 66 praças. 

 Por meio do Aviso Ministerial n° 931 de 28 de abril de 1950 o Navio-Tanque Marajó 

teve sua Mostra de Desarmamento em 30 de maio de 1950, sendo entregue ao Departamento 

Administrativo de Recuperação do Material do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. 

Durante a sua permanência no serviço ativo navegou um total de 186, 745 milhas náuticas.  

 Dentre as principais comissões: 

28/07/1942 – Partiu do Rio de Janeiro (RJ) para o Port of Spain, Trinidad e Tobago a fim de 

transportar óleo para a Marinha do Brasil; 

29/10/1942 – Partiu com destino a ilha de Curaçáo, Caribe a fim de transportar óleo para a 

Marinha do Brasil; 

27/02/1943 – Partiu com destino a Baía de St. Nicholas, Aruba a fim de transportar óleo para 

a Marinha do Brasil; 

19/09/1943 – Ida a Caripito, Venezuela a fim de transportar óleo para a Marinha do Brasil; 



 

17/03/1944 – Ida à Port of Spain, Trinidad e Tobago a fim de transportar óleo para a Marinha 

do Brasil.   

 Foram seus Comandantes: 

Capitão de Fragata  Antonio Pedro de Cerqueira e Souza  03/04/1937 a 21/09/1938 

Capitão de Fragata  Francisco Pedro Rodrigues da Silva        21/09/1938 a 29/10/1939  

Capitão de Fragata Adalberto Cotrim Coimbra     29/10/1939 a 20/01/1940 

Capitão de Fragata Arthur Pereira de Oliveira Durão  20/01/1940 a 30/06/1941 

Capitão de Fragata Raul Lobato Ayres     30/06/1941 a 20/01/1942 

Capitão de Fragata João Paiva de Azevedo     20/01/1942 a 25/01/1943  

Capitão de Fragata Belizário de Moura    25/01/1943 a 04/09/1943 

Capitão de Fragata Mauricio Eugênio Xavier do Prado   04/09/1943 a 29/05/1944 

Capitão de Fragata Carlos da Silveira Carneiro    29/05/1944 a 27/01/1945  

Capitão de Fragata Frederico Cavalcante de Albuquerque 27/01/1945 a 21/11/1945 

Capitão de Corveta Francisco Duque Guimarães (interino)  21/11/1945 a 14/02/1946 

Capitão de Fragata Waldemar de Sá Eearp    14/02/1946 a 06/02/1948 

Capitão de Fragata Nuno Barbosa de Oliveira e Silva       06/02/1948 a 18/11/1948 

Capitão de Fragata Luiz Teixeira Martini    18/11/1948 a 28/01/1950 

Capitão de Corveta Paulo de Oliveira (interino)              28/01/1950 a 02/03/1950 

Capitão de Fragata Álvaro Pereira do Cabo    02/03/1950 a 04/04/1950 

Capitão de Fragata Gentil Homem Joaquim de Menezes   04/04/1950 a 30/05/1950 


