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Contratorpedeiro, cujos planos foram feitos nos estaleiros do Arsenal de Marinha da

Ilha das Cobras no Rio de Janeiro (RJ). Similar ao Greenhalgh e ao Mariz e Barros. Teve sua

quilha batida em 11 de junho de 1937, sendo lançado ao mar em 20 de julho de 1940. Foi

incorporado a Armada em 29 de novembro de 1943, no cais norte do Arsenal de Marinha da

Ilhas  das  Cobras  em cerimônia  presidida  pelo  Chefe  do  Estado-Maior  da  Armada  Vice-

Almirante Américo Vieira de Mello, na presença da madrinha do navio Sra. Darci Vargas,



esposa do presidente da República Getúlio Dornelles Vargas, do Ministro da Marinha Vice-

Almirante  Henrique  Aristides  Guilhem,  Ministro  da  Guerra  Eurico  Dutra,  Ministro  da

Aeronáutica  Salgado Filho,  Ministro  de Educação e  Saúde Pública  Gustavo Capanema e

demais autoridades. 

Quarto navio a receber este nome, homenageia o Imperial Marinheiro Marcílio Dias,

que  sagrou-se  herói  na  Batalha  Naval  do  Riachuelo  (11/06/1865),  durante  a  Guerra  da

Tríplice Aliança contra o Governo do Paraguai, quando a corveta Parnaíba, onde chefiava o

rodízio raiado de ré,  foi  abordada por três  navios paraguaios.  Em defesa da Bandeira  do

Brasil, travou uma luta corpo a corpo contra quatro inimigos, armado de sabre, abatendo dois

deles. Os ferimentos sofridos causaram-lhe a morte no dia seguinte, 12 de junho, com apenas

27 anos de idade, sendo sepultado com honras do cerimonial marítimo nas próprias águas do

rio Paraná. Dois meses após sua morte, foi homenageado pelo Quartel General da Armada,

tendo sido expedida por aquele quartel, a seguinte circular: “Para conhecimento da Armada,

faço constar que foi incorporado à nossa Força Naval um vapor, comprado pelo Governo para

servir de transporte, o qual denominar-se-á Marcílio Dias, em homenagem ao valor e denodo

com que o Imperial Marinheiro deste nome se tornou notável no ataque do Riachuelo, em que

foi morto, e anteriormente se houvera distinguido na tomada de Paissandú.” Assim sendo este

vapor foi o primeiro navio a receber este nome. O segundo navio foi uma lancha a vapor,

acionada a hélice, que figurou no quadro do material flutuante da Armada em 1891, fazendo

o serviço de transporte da Marinha.

Terceiro navio com este nome foi uma torpedeira de alto-mar de aço e propulsão a

vapor, encomendada à firma Thornycroft, de Chiswick, na Inglaterra, no fim do Império. Era

do tipo Coureur e igual às torpedeiras Araguari e Iguatemi.  

O  navio  foi  construído  em aço  macio  galvanizado  e  aço  macio  comum.  Tinha  as

seguintes características: deslocamento padrão 1.526t; deslocamento em plena carga 2.116t e

deslocamento  normal  1.762t;  comprimento,  109m;  boca,  10,6m;  calado  3m.  Força  das

turbinas,  43.000c.v.  Velocidade,  36 milhas;  combustível,  500t (óleo);  raio de ação,  6.000

milhas.



Na parte de vante do navio existiam três cobertas abaixo do convés principal: primeira

coberta, segunda coberta e bailéu. Na parte de ré existiam duas cobertas abaixo do convés

principal: primeira coberta e segunda coberta. A meia nau ficavam os compartimentos de

máquinas: primeira seção de caldeiras, segunda seção de caldeiras e praça de máquinas. Na

proa e na popa, abaixo da linha d’água havia compartimentos de colisão, vazios e estanques.

Havia um espaço de ar entre a primeira seção de caldeiras e os tanques de óleo combustível e

entre o tanque de reserva central e o tanque de óleo diesel havia outro espaço de ar. Ainda

havia  um  espaço  de  ar  entre  o  tanque  de  aguada  e  o  tanque  de  sedimentação  de  óleo

lubrificante.

Haviam doze tanques de óleo combustível para caldeiras, sendo seis a vante e seis a ré

dos compartimentos de máquinas e três tanques de reserva de água para alimentação das

caldeiras, situadas entre as anteparas.

O navio possuía duas âncoras do tipo Smith pesando 1.360kg cada uma e talingada a

uma  amarra  de  192  m  (105  braças)  com  o  peso  3.710kg.  O  conjunto  de  máquinas  de

suspender compreendia: um motor elétrico capaz de desenvolver a potência necessária para

içar  o  ferro  e  a  amarra  com  o  atrito  de  40%  no  escovém;  um  sistema  de  transmissão

hidráulica, constando de uma bomba acionada diretamente pelo motor elétrico e de um motor

hidráulico que movimentava o eixo do cabrestante através de engrenagens redutoras; e um

cabrestante de eixo vertical ao qual podia ser engrazada uma coroa para a amarra. 

O sistema de  propulsão do navio consistia  em dois  grupos de turbinas da General

Electric  Co.,  respectivamente  conectados  aos  dois  eixos  propulsores.  A  potência  efetiva

máxima projetada em cada eixo é de 21.400HP. Cada grupo de turbinas propulsoras consistia

em três turbinas denominadas de cruzeiro, de alta pressão e de baixa pressão. O sistema de

condensação  e  alimentação  era  inteiramente  fechado  e  dispunha  de  um  tanque  de

compensação  em comunicação  com os  condensadores.  Faziam parte  deste  sistema:  duas

turbobombas de alimentação principal e uma turbobomba de alimentação de cruzeiro, ambas

na praça de máquinas; duas bombas alternativas de alimentação auxiliar, uma em cada seção

de caldeiras; duas turbobombas duplas de condensado e recalque principais,  duas bombas



elétricas duplas de condensado e cruzeiro, uma bomba elétrica de drenagem dos aquecedores

de  alimentação,  dois  condensadores  principais,  dois  ejeto  condensadores  principais;  dois

aquecedores de alimentação, um tanque de compensação e um tanque de drenagens, todos

estes equipamentos localizados na praça de máquinas.

As bombas elétricas e as turbobombas eram centrífugas. Cada condensador principal

era normalmente circulado pela água do mar, captada em uma concha situada no casco, por

efeito do seguimento do navio para vante. Haviam dois turbos bombas do tipo hélice para

circulação dos condensadores quando o navio estava em manobras. Faziam ainda parte do

sistema os seguintes aparelhos auxiliares dos turbos geradores: Uma bomba elétrica dupla de

condensado e recalque, um condensador, um ejeto condensador, todos situados na praça de

máquinas. O navio dispunha de quatro caldeiras aquatubulares de tubos finos, tipo expresso

queimando óleo combustível.

Para navegação o navio possuía  uma agulha giroscópica  de fabricação Sperry,  que

comandava  duas  repetidoras  de  governo,  respectivamente  no  passadiço  e  na  estação  de

governo a ré, duas repetidoras de marcação, instaladas respectivamente nos peloros dos lais

do passadiço e duas repetidoras simples instaladas respectivamente na praça do leme e no

camarim de cartas,  esta  última para o radiogoniômetro.  O sistema da agulha  giroscópica

incluía ainda dois grupos motores geradores, um regulador de voltagem de alimentação dos

motores, um quadro de controle do sistema, um sistema de alarme para o caso de falha no

suprimento na energia elétrica e uma bateria de acumuladores 24V para funcionamento em

emergência.  

O sistema de agulha giroscópica estava associado ao sistema registrador de derrota, o

qual incluía: dois transmissores autossíncronos engrenados respectivamente nos dois eixos

propulsores;  um  indicador  e  decompositor  da  distância  navegada,  comandado  por  um

repetidor  conjugado  aos  transmissores  e  por  uma  repetidora  da  agulha  giroscópica;  um

traçador  de  derrota  e  indicador  de  latitude  e  longitude,  comandado  por  um  aparelho

procedente. Haviam ainda quatro agulhas magnéticas de 7,5”, respectivamente instaladas no



passadiço e na estação de governo a ré e quatro agulhas de escaler respectivamente para as

quatro embarcações do navio. 

Para cada eixo propulsor, havia um sistema elétrico contador de rotações. Cada sistema

incluía um transmissor autossíncrono engrenado no eixo e mandando um aparelho indicador

de velocidade, situado no quadro de manobra correspondente da praça de máquinas. Havia

um eco  sondador  baseado  na  emissão  e  recepção  pelo  eco  de  sinais  ultrassonoros.  Este

sistema  incluía  um  conversor,  um  amplificador,  um  aparelho  indicador  e  um  aparelho

registrador, instalados no camarim de cartas, um transformador e retificador, um emissor e

um receptor  de  magneto  estrição,  instalados  no  espaço  de  ar  entre  a  primeira  seção  de

caldeiras e os tanques de óleo combustível a vante. 

Havia  um  sondador  mecânico  com  indicadores  químicos  podendo  ser  instalado  a

boreste  ou  a  bombordo  no  convés  do  castelo  (na  parte  de  ré).  Havia  um  telêmetro

estereoscópico com 2,5m de base instalado no tijupá. Havia um radiogoniômetro cuja antena

de quadro, instalada no tijupá era manobrada do camarim de cartas, onde ficavam localizadas

o  receptor  respectivo  e  um  aparelho  contendo  o  transformador  de  entrada  e  a  válvula

retificadora para o receptor. 

Para comunicações exteriores o navio possuía para sinais visuais: bandeiras, escote e

holofotes,  para  sinais  sonoros:  apito;  sereia;  sino  e  buzina  de  cerração,  para  sinais

submarinos:  oscilador,  para  sinais  de  rádio  telegrafia:  ondas  curtas,  médias  e  longas;

transmissores e receptores e antenas, para sinais pirotécnicos: foguetes; tigelinhas; pistolas,

etc. Havia ainda sinais de socorro, escuta de ruídos submarinos e indicativos e endereços.

Para comunicações interiores existiam: telefones; fonoclamas; campainhas e cigarras; luzes

de controle, telégrafo das máquinas, das caldeiras do leme e outros e tubos acústicos. 

O navio possuía  para faina  de colisão  e  abandono duas  lanchas  salva-vidas  e  oito

balsas.  A lotação máxima de cada lancha era de 22 homens e de cada balsa 25 homens,

perfazendo um total de 244 homens e havia ainda 231 coletes salva-vidas.  

Quanto aos alojamentos o navio dispunha de um camarote e uma câmara para o Chefe

da Flotilha a bombordo do nível do convés do castelo, um camarote para o Comandante do



navio no nível  do convés do castelo,  um camarote para o Imediato a ré do camarote do

comandante,  um  camarote  para  um  Encarregado  de  máquinas  e  um  camarote  para  o

Encarregado do armamento ambos no nível do convés principal. Para os oficiais restantes

haviam quatro  camarotes  dois  de  cada  bordo a  vante  dos  anteriormente  citados.  Para  os

suboficiais e primeiros-sargentos havia um camarote para o mais antigo e um alojamento com

doze beliches para os demais, no nível do convés principal a vante e um alojamento com oito

beliches no nível da primeira coberta a ré. Para sargentos,  marinheiros e taifeiros haviam

quatro alojamentos denominados A, B, C e D, no nível  da primeira coberta a ré com os

seguintes números de beliches: A – 9 beliches; B – 30 beliches; C – 69 beliches e D – 39

beliches, perfazendo um total de 147 beliches. Por fim estava previsto a acomodação de 14

praças em macas que podiam ser armadas nos ranchos.

A secretaria do navio se encontrava no nível do convés do castelo e a biblioteca ficava

na praça d’armas e no rancho (uma estante de livros em cada compartimento). Quanto aos

ranchos, existia no navio uma mesa de refeições com quatro lugares na câmara do Chefe da

Flotilha, na praça d’armas havia uma mesa de refeição com doze lugares e no refeitório dos

suboficiais  e  primeiros-sargentos  haviam duas  mesas,  respectivamente  com quatro  e  dez

lugares e para os sargentos e marinheiros haviam quatro ranchos, denominados A, B, C e D,

no nível da primeira coberta a vante com os seguintes números de mesas: A – 4 mesas com

46 lugares; B – 6 mesas com 54 lugares; C – 2 mesas com 20 lugares e D – 2 mesas com 20

lugares.  A  cozinha  do  navio  ficava  no  nível  do  convés  principal  na  parte  posterior  da

superstrutura do castelo. Havia na cozinha um fogão para o serviço de oficiais e dois para os

serviços da guarnição, ambos eram elétricos.

Quanto  ao  atendimento  hospitalar,  o  navio  possuía:  uma  sala  de  consulta;  um

ambulatório; uma enfermaria; uma sala de cirurgia; uma farmácia e um gabinete dentário. 

Seu armamento constava de quatro canhões de 127mm e 38 calibres de duplo emprego;

dois canhões de 40 mm aa; seis metralhadoras de 20mm; quatro tubos de torpedos montados

em um reparo quádruplo; quatro morteiros singelos para lançamento de bombas; duas calhas



para lançamento de bombas; dois grupos geradores de fumaça; oito metralhadoras e 12 tubos

lança-torpedos, de 533mm.

A lotação do navio era de 10 oficiais e 163 praças. 

Suas principais comissões:

17/03/1944 – Suspendeu do Porto do Rio de Janeiro (RJ) com destino ao Porto de Recife (PE)

para ser incorporado a Força Naval do Nordeste;

30/03/1944 – Suspendeu do Porto de Recife (PE) e foi incorporado ao Grupo Tarefa 41.1 da

Quarta Esquadra Americana,  para escoltar  o Navio Transporte americano  Monterrey com

destino a Georgetown (Guiana);

02/07/1944  –  Suspendeu  do  Porto  do  Rio  de  Janeiro  (RJ)  para  escoltar  juntamente  os

Contratorpedeiros  Mariz  e  Barros  e  Greenhalgh  o  Navio  Transporte  americano  General

Mann que conduziu o primeiro contingente da Força Expedicionária Brasileira;

21/07/1944 – Suspendeu do Porto de Recife (PE) com destino ao Porto de Filadélfia (Estados

Unidos);

23/11/1944 – Suspendeu do Porto do Rio de Janeiro (RJ) juntamente ao Cruzador americano

Omaha e o Cruzador Rio Grande do Sul para escoltar o Navio Transporte americano General

Meigs com tropas brasileiras até Gibraltar;

16/02/1945 – Suspendeu do Porto de Recife (PE) para juntamente aos Destroyers americanos

Straub,  Trumpeter e  Micka constituírem o GT 42.8 a fim de realizarem caça ao submarino

inimigo plotado no Atlântico Sul;

09/03/1945 – Suspendeu do Porto de Recife (PE) com o Cruzador americano  Cincinnati,

constituindo o GT 41.3 para realizar patrulha oceânica;

09/05/1945 – Suspendeu do Porto do Rio de Janeiro (RJ) com destino ao Porto de Santos

(SP) a fim de assegurar o cumprimento das decisões do Delegado da Marinha quanto a greve

dos trabalhadores portuários;

13/06/1945 – Suspendeu do Porto de Recife (PE) para render o Contratorpedeiro de Escolta

Bertioga  na  estação  de  informações  e  socorro  nº  15,  que  dava  apoio  aos  aviões  norte-

americanos que regressaram do teatro de guerra europeu; 



08/07/1945 – Partiu do Porto de Recife (PE) formando com o Cruzador americano Omaha e

os  Contratorpedeiros  Mariz  e  Barros e  Greenhalgh  um grupo  socorro  para  localizar  os

náufragos do Cruzador Bahia;

23/03/1946 – Suspendeu do Porto do Rio de Janeiro (RJ) com a Flotilha de Contratorpedeiros

para comboiar o Navio Auxiliar Duque de Caxias que trazia a bordo os cardeais brasileiros;

28/05/1946 – Suspendeu do Porto do Rio de Janeiro (RJ) para representar  a Marinha do

Brasil na posse do presidente da República da Argentina, fazendo parte da Primeira Flotilha

de Contratorpedeiros, composta ainda dos Contratorpedeiros Mariz e Barros e Greenhalgh;

31/07/1946 – Suspendeu do Porto do Rio de Janeiro (RJ)  para prestar  socorro ao Navio

Auxiliar Duque de Caxias que sofreu um incêndio nas proximidades de Cabo Frio (RJ);

28/05/1947 – Suspendeu do Porto do Rio de Janeiro (RJ) conduzindo o Chefe do Estado-

Maior da Armada e sua comitiva ao norte do país para realizar inspeção as bases navais;

30/08/1947 – Suspendeu da Enseada do Forno em Cabo Frio (RJ)  para escoltar  o  navio

americano Missouri que conduzia a bordo o presidente dos Estados Unidos da América Harry

Truman;

13/02/1948 – Suspendeu do Porto do Rio de Janeiro (RJ) para conduzir até a Ilha Grande (RJ)

em viagem de inspeção correcional, o Chefe de Polícia do Distrito Federal Lima Câmara;

15/09/1948 – Suspendeu do Porto do Rio de Janeiro (RJ) com destino a Ilha Grande (RJ)

levando a bordo os oficiais americanos da Missão Naval Americana;

21/01/1952 – Suspendeu do Porto do Rio de Janeiro conduzindo a bordo os representantes do

Ministro da Marinha, do Chefe do Estado-Maior da Armada e o Comandante em Chefe da

Esquadra para participar da cerimônia alusiva aos mortos do Encouraçado Aquidabã;

25/04/1960 – Suspendeu do Porto do Rio de Janeiro conduzindo uma comitiva composta do

Comandante  do  Segundo  Distrito  Naval,  autoridades  civis  e  militares,  eclesiásticos  e

representantes da imprensa para as festividades 460º aniversário da primeira missa rezada no

Brasil.

Foram seus comandantes:

Capitão de Fragata Renato de Almeida Guillobel 08/05/1943 a 08/06/1944



Capitão de Fragata Olavo de Araújo 08/06/1944 a 16/08/1945

Capitão de Fragata Silvino Pitanga de Almeira 16/08/1945 a 26/04/1946

Capitão de Corveta Gastão Brasil Carmo Júnior 26/04/1946 a 10/08/1946

Capitão de Fragata Paulo Bosísio 10/08/1946 a 15/10/1947

Capitão de Fragata Octávio da Silveira Carneiro 15/10/1947 a 08/01/1949

Capitão de Fragata Ivano da Silva Guimarães 08/01/1949 a 28/12/1949

Capitão de Fragata Mario da Costa Furtado de Mendonça 28/12/1949 a 18/01/1951

Capitão de Fragata Hélio de Almeida Azambuja 18/01/1951 a 06/05/1952

Capitão de Fragata Hermann Gonçalves Martins 06/05/1952 a 01/04/1953

Capitão de Fragata Aroldo Zany 01/04/1953 a 17/01/1954

Capitão de Mar e Guerra Moacyr Dunham 17/01/1954 a 25/03/1955

Capitão de Mar e Guerra Jurandyr da Costa Müller de Campos 25/03/1955 a 18/02/1956

Capitão de Fragata Áureo Dantas Torres 18/02/1956 a 15/03/1957

Capitão de Fragata Mário Geraldo Ferreira Braga 15/03/1957 a 19/05/1958

Capitão de Fragata Áttila Franco Aché 19/05/1958 a 17/02/1959

Capitão de Fragata Tírcio Araújo de Miranda 17/02/1959 a 18/04/1959

Capitão de Fragata Viterbo Tasso de Moraes Passos 18/04/1959 a 14/03/1961

Capitão de Fragata Antônio Ávilla de Malafaia 14/03/1961 a 30/01/1962

Capitão de Corveta Jarbas Andréa Bramont (Interino) 30/01/1962 a 27/02/1962

Capitão de Fragata Oyama Sonnenfeld de Mattos 27/02/1962 a 13/09/1962

Capitão de Fragata Francisco de Miranda Souza Gomes 13/09/1962 a 06/12/1963

Capitão de Fragata Álvaro Ferreira Guimarães 06/12/1963 a 02/07/1965


