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

  Encouraçado construído nos Estaleiros Vickers Sons e Maxim, Barrow in Furness 

na Inglaterra, cuja quilha foi batida em 17 de abril de 1907. Foi lançado ao mar em 10 de 

setembro de 1908 e teve sua Mostra de Armamento em 26 de abril de 1910, em 

cumprimento ao Aviso Ministerial nº 1827 de 18 de abril de 1910, sendo incorporado à 

Divisão de Encouraçados pelo Aviso n° 4755 do Estado-Maior da Armada nº 238 de 7 de 

outubro de 1910. 

 



 

 Pelo Aviso Reservado nº 2.708 de 20 de julho de 1917 que criou as Divisões Navais 

do Sul, Centro e Norte o Encouraçado Minas Gerais foi incorporado à Divisão do Centro, 

sediada no Rio de Janeiro e composta também do Encouraçado São Paulo e dos 

Contratorpedeiros Amazonas, Pará, Paraíba, Alagoas e Paraná. 

 Foi o primeiro navio da Marinha do Brasil a ostentar este nome em homenagem a 

um estado no sudeste do Brasil, conhecido por cidades da era colonial que remetem à 

corrida do ouro no país no século XVIII. 

 Em dezembro de 1902, José Maria da Silva Paranhos Jr., o Barão do Rio Branco 

assumiu o Ministério das Relações Exteriores e buscou mobilizar as lideranças e a opinião 

pública para estimular o Estado brasileiro a reverter à situação de debilidade da Esquadra. 

Uma providencial recuperação nas finanças nacionais permitiu que fosse feito um 

substancial investimento nas Forças Armadas, particularmente na Marinha. Assim surgiu o 

plano de reaparelhamento naval de 1904, concebido pelo Ministro da Marinha, Almirante 

Júlio de Noronha e aprovado pelo Congresso Nacional.  

 O plano do Almirante Noronha foi modificado pelo sucessor Almirante Alexandrino 

de Alencar que levou em consideração as sensíveis e rápidas inovações no setor naval 

ocorridas na época, dando origem a uma nova versão em 1906. Assim, em 1910 chegavam 

dois enormes e poderosos encouraçados – os maiores e mais modernos dreadnought 

existentes –, o Minas Gerais e o São Paulo, e os navios menores, destinados a compor a 

sua escolta, cruzadores e contratorpedeiros, além de dois rebocadores de alto-mar. 

 O navio foi construído em chapa de aço de 3,5 oitavos de polegada, convés corrido, 

dividido em treze compartimentos estanques transversais, estanques até a segunda coberta. 

Sua estrutura compreendia o casco propriamente dito e uma superestrutura disposta na 

parte central, à meia tolda, sem chegar até o costado. Possuía duplo fundo, aríete e um 

mastro trípode com duas vergas e mastaréus onde estava instalada uma plataforma para 

direção de tiro. 

 Possuía as seguintes características: 17.274 t de deslocamento leve; 19.250 t de 

deslocamento normal; 21.500 t de deslocamento máximo; 165,61 m (543 pés) de 



 

comprimento total; 152,50 m de comprimento entre perpendiculares; 23,31 m (83 pés) de 

boca moldada, 12,81 m (42 pés) de pontal, 8,54 m (28 pés) de calado à vante e 8,23 m (27 

pés) de calado à ré. 

 O navio era equipado com duas máquinas a vapor, tríplice expansão 23.500 HP de 

potência total com quatro cilindros invertidos de duplo efeito, situadas em compartimentos 

independentes e estanques. Ficava uma máquina em cada bordo, que acionavam dois 

hélices de quatro pás, tendo 18 caldeiras Babcoc and Wilcox, distribuídas em três seções, 

uma com quatro caldeiras e duas com sete caldeiras descarregando para duas chaminés, 

sendo uma por vante, junto ao mastro, e a outra por ante a ré. 

  O navio era dotado de 36 carvoeiras com capacidade para 2.750 t de carvão, 

desempenhando 19,6 nós de velocidade máxima em plena carga, 16, 7 nós de velocidade 

máxima garantida no mar, 9,4 nós de velocidade econômica. 

 O couraçamento do casco, em aço Krupp compreendia a proteção vertical e a 

horizontal. A vertical, distendida no sentido longitudinal ao longo do navio, e no sentido 

transversal de um bordo a outro. Existiam placas de couraça cobrindo o costado do navio 

desde cinco pés abaixo da linha d’água até dez pés acima e desde a roda de proa até 

próximo ao cadasto de anteparas transversais. As anteparas eram em número de quatro, 

sendo duas próximas a proa e à popa, que fechavam os topos das chapas na extremidade 

do cinto e duas a meio navio, fechando a cidadela nas faces à vante e à ré. 

  A espessura das placas do costado era de nove polegadas na parte central do casco, 

onde se localizavam as máquinas, caldeiras e mais aparelhos essenciais, passando a seis e 

quatro polegadas para os extremos à proa e à popa. 

 Na parte central, a couraça de nove polegadas continuava para cima, subindo a tolda 

a altura do costado até ir encontrar o convés da tolda, formando as muralhas laterais da 

cidadela. 

 A parte horizontal compreendia três conveses couraçados, colocados sobre a 

primeira, segunda e terceira cobertas, destinados a garantir o interior do casco contra os 

tiros mergulhantes e contra a explosão de projeteis. 



 

 Existia uma cidadela, dentro da qual se achavam as máquinas, caldeiras, paióis de 

munição, a terceira bateria secundária, as enfermarias de combate e todos os equipamentos 

e órgãos essenciais do navio. Essa cidadela era formada, aos lados, pela couraça lateral de 

nove polegadas, à proa e à popa, por anteparas transversais que, dispostas em combinação 

com a couraça do costado apresentavam a espessura de nove polegadas. O sistema 

defensivo do navio incluía, além do duplo fundo, a subdivisão do casco em 

compartimentos isolados e estanques de modo a circunscrever a invasão d’água. 

 A energia elétrica era fornecida por seis grupos de corrente contínua Elswick, 132 

kw, acionados por máquinas a vapor Elswick, compound, verticais de dois cilindros. 

Também era equipado com quatro máquinas frigoríficas J. C. Hall. 

 A água potável era produzida por dois destiladores com capacidade de 70 l/24 horas. 

 Todos os paióis de artilharia destinados aos projeteis eram ventilados pelo sistema 

convencional com admissão do ar atmosférico. Já os demais paióis destinados à pólvora 

sem fumaça eram ventilados pelo sistema de ar frio circulatório fornecido por nove 

aparelhos termotanques e máquinas frigoríficas J. C. Hall. 

 As comunicações externas e visuais eram realizadas por meio de instalações de 

sinais de bandeiras, de escote, de holofotes e de semáforas. As comunicações rádio se 

faziam por intermédio de cinco estações transmissoras, três de frequência intermediária e 

duas de alta frequência. 

 A manobra do navio era feita por leme compensado de 2,48 m de porta com 

transmissão rígida de parafusos, podendo ser manobrado a mão ou com auxílio de duas 

máquinas Harfied a vapor de dois cilindros, verticais, cada uma delas situadas em cada 

praça de máquinas. O navio dispunha de rodas de leme no passadiço, torre de comando, 

estação central e compartimento de ré. 

 Para salvamento, o navio dispunha de 15 embarcações miúdas, sendo: sete lanchas; 

duas baleeiras; dois escaleres; dois botes; um escaler de regatas e uma chalana. 

 A lotação do navio era de 1.173 homens, dos quais 48 oficiais, 90 suboficiais e 

sargentos e 1.035 cabos e marinheiros. 



 

 Originalmente, a bateria principal do encouraçado compunha-se de 12 canhões 

Armstrong, 305 mm, 45 calibres com 14 m de comprimento, dispostos e defendidos em 

seis torres barbetas de forte couraçamento de aço Krupp.  

 A bateria secundária do encouraçado compunha-se de 22 canhões de médio calibre e 

oito de pequeno calibre, Armstrong. Os canhões de calibre médio eram de 120 mm, 50 

calibres, tiro rápido, modelo III, obturação automática por compressão de Bange e 

montados sobre reparos de pedestal Elswick. Sua disposição era a seguinte: 14 canhões, 

sendo sete de cada bordo, situados na primeira coberta do navio (2º Bateria) e dentro da 

cidadela couraçada, dispostos em portinholas, defendidos por escudos fortemente 

couraçados. Os oito canhões restantes ficavam situados na superestrutura (3
a
 Bateria), 

sendo quatro em redutos no plano da tolda e quatro em plano superior em barbetas abertas, 

uns e outros nos ângulos das faces de vante e ré, a bombordo e boreste, dois a dois, 

agupados.  

 Já os oito canhões restante de pequeno calibre eram de 47 mm, 50 calibres, 

semiautomáticos, dispostos do seguinte modo: quatro sobre as torres II, III, IV e V e os 

outros quatro sobre os passadiços à vante e à ré. Esses canhões se destinavam mais ao 

serviço de instrução, podendo ser removidos em caso de combate por ficarem muito 

expostos. Também podiam ser empregados em embarcações miúdas, na proteção de 

desembarques nas costas, já que eram facilmente desmontáveis e montáveis nos castelos 

de proa dessas embarcações onde existiam pedestais apropriados ao seu recebimento. 

No período entre setembro de 1920 e outubro de 1921, o Encouraçado Minas Gerais 

foi enviado ao Arsenal do Brooklyn, Estados Unidos com objetivo de aumentar a sua 

eficiência em batalha e realizar todos os reparos necessários, melhorando as condições de 

habitabilidade e higiene. Deste modo foi instalada uma praça de canhões e uma guarita 

para a proteção dos comandantes das torres e respectivos aparelhos de direção de tiro. 

Foram construídas anteparas longitudinais separando os canhões em cada torre, o sistema 

de ar comprimido foi modificado completamente. 



 

Foi feita a instalação de um novo sistema de percussão, sendo introduzido novo 

dispositivo especial para a retirada da estopilha sem necessidade de abrir a culatra. Foram 

instalados aparelhos de segurança para impedir a abertura da culatra em caso de tiro em 

seco, tanto para o fechamento hidráulico como para o fechamento a mão. A conteira lateral 

foi eliminada e as alças do posto central foram modificadas para pontaria contínua dos 

conteiradores. 

Foi ainda instalado um indicador mecânico de conteira e substituídos os antigos 

motores elétricos para conteira por motores a óleo tipo Waterbury Speed Gear. Houve a 

substituição das lunetas telescópicas dos apontadores por outras do tipo Check Telescope e 

instalados dois diretoscópios em cada torre alta, além de um periscópio em cada torre 

baixa.  

Foi modificado o circuito de disparo de modo a permitir fogo individual por 

apontadores. Foram instalados acumuladores para iluminação auxiliar e para circuito de 

disparo (fogo somente por apontadores). Feita a instalação de dois telêmetros Bausch & 

Lomb nos tetos das torres II e V. Foi montada uma rede de tubos acústicos ligando 

diversas praças e paióis das torres entre si e ligando todas as torres com a Estação 

Provisória e a torre dois com a Estação Central.  

Foi ainda instalado sistema de ventilação para praças de canhões, guarita e praça de 

manobra. Foram instalados aparelhos Sperry de sinais de salva, telefones e circuitos do 

novo sistema de Fire Control. Houve a remoção de dez canhões de 120 mm da primeira 

coberta, ficando a bateria secundária composta por 12 canhões instalados, sendo quatro 

nos extremos da coberta, quatro nas barbetas e quatro nos reduto.  

Foram constituídas quatro defesas de três canhões, sendo duas avante e duas a ré. Os 

circuitos de disparo foram modificados, e substituídos os avisadores acústicos de lâmpadas 

de prova. Foram instalados dois canhões Bethlem de 76 mm, 50 calibres, tipo americano 

com disparo eletromecânico, em plataformas especiais construídas para essa finalidade, a 

bombordo e boreste. A bateria de salva composta por oito canhões de 47 mm foi reduzida 



 

a seis, colocados, dois no passadiço de vante, dois no passadiço de ré e dois por baixo do 

mesmo passadiço.  

Foi feita a instalação do sistema Diretor de Tiro e comunicações internas, sendo 

substituído o isolamento dos paióis de munição com a renovação das chapas de convés e 

do revestimento interno. Houve a substituição de 90% da rede elétrica, a modernização do 

sistema de ar comprimido. As quatro caldeiras da seção de vante foram transformadas para 

queima de óleo e os porões da respectiva seção foram transformados em tanques para 

receber o novo combustível. Foi feita a instalação de nova bateria de tanques a bombordo, 

aumentando a capacidade de armazenamento de água. O sistema de ventilação foi 

melhorado nos diversos compartimentos. A estação radiotelegráfica foi substituída, sendo 

realizado o aparelhamento de oficinas para reparos, enfermarias e escritórios. 

No período 1930 a 1937 o navio foi submetido à outra remodelação no Arsenal de 

Marinha do Rio de Janeiro. Houve a modificação das instalações dos canhões de 305 mm 

para acréscimo de sua elevação máxima de 13 para 18 graus. A elevação dos canhões de 

120 mm, situados no convés e superestrutura foi aumentada e foram instalados dois 

canhões, um em cada bordo por baixo do passadiço inferior. Todos os canhões foram 

modificados (com exceção dos quatro da coberta), ficando o navio equipado com 14 

canhões de 120 mm. Foram reinstalados os dois canhões antiaéreos de 76 mm, já 

existentes, um em cada bordo, numa plataforma em “U”.  

Ainda na remodelação feita no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro foi feita a 

instalação de seis reparos duplos de metralhadoras Madsen 20 mm, dois no teto da torre V, 

dois reparos, um em cada bordo, numa plataforma do mastro, dois reparos, um em cada 

bordo por ante a ré de cada canhão de 76 mm. Foi feito a instalação de aparelhos de 

direção de tiro e alças diretoras Armstrong em uma plataforma do mastro e substituídos os 

antigos telêmetros Bausch & Lomb em número de seis, situados no teto das torres altas e 

tijupá por outros seis Karl Zeiss-Jena. As antigas caldeiras a carvão foram substituídas por 

seis caldeiras Thornycroft, tipo expresso, 5.000 HP, queimando exclusivamente óleo 

combustível. Com essa substituição das caldeiras foi feita uma adaptação das carvoeiras 



 

para tanques de óleo e substituídas às duas chaminés por uma única. Foram ainda 

substituídos os compressores das frigoríficas, instalado um novo sistema de telefones, os 

transmissores substituídos por novos da marca RCB. 

Durante o período que serviu a Marinha do Brasil realizou inúmeras missões as 

quais se destacam: 

17/03/1910 – Comboio do Encouraçado estadunidense North Carolina, onde eram 

transladados os restos mortais do Embaixador Joaquim Nabuco dos Estados Unidos para o 

Brasil; 

25/10/1910 – Suspendeu para receber o Presidente da República eleito, Hermes Rodrigues 

da Fonseca; 

17/05/1913 – Transporte do Ministro das Relações Exteriores do Brasil Lauro Muller em 

viagem diplomática aos Estados Unidos;  

02/1914 – Comboio da Divisão Alemã, durante exercícios no litoral do Rio de Janeiro; 

14/03/1915 – Transporte do Ministro da Marinha da Enseada Abraão, Angra dos Reis (RJ) 

até o Rio de Janeiro; 

21/02/1922 – Suspendeu com o Presidente da República Epitácio da Silva Pessoa e 

autoridades para exercício de tiro a longa distância. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, o navio permaneceu ancorado no porto de 

Salvador (BA), próximo ao Forte de São Marcelo, como principal defesa do porto, com 

sua artilharia controlada em conjunto com as baterias do Exército, situada na Ponta de 

Santo Antônio e na Ilha de Itaparica. 

Em 22 de novembro de 1910, o encouraçado foi palco de uma revolta de 

marinheiros em protesto contra a prática de castigos corporais, ainda vigente na Armada. 

Denominada “Revolta da Chibata” foi liderado por João Cândido Felisberto, praça da 40º 

Companhia do Corpo de Marinheiros Nacionais. O comandante do navio, Capitão de Mar 

e Guerra João Batista das Neves ao reagir à sublevação foi morto, juntamente com o 

Capitão-Tenente José Cláudio da Silva Junior e o Capitão-Tenente Mário Lahmeyer. A 

rebelião contou com a participação da marinhagem do Encouraçado São Paulo, onde foi 



 

morto o Capitão-Tenente Américo Sales de Carvalho. No Cruzador Bahia, durante o 

confronto foi morto o Primeiro-Tenente Mário Alves de Souza e outros militares. No 

Encouraçado Deodoro, o último a se rebelar, não houve mortos. Os navios sediciosos 

evoluíram pela Baía de Guanabara, atirando esporadicamente, atingindo bairros 

residenciais, fazendo vítimas entre os civis e provocando pânico entre a população do Rio 

de Janeiro. A resolução do Governo desautorizando reação por parte da Esquadra 

remanescente causou indignação entre os oficiais. Em memorial, os líderes da revolta 

exigiram a abolição dos castigos físicos e aumento de soldo. Rui Barbosa, a pedido de um 

grupo de senadores, apresentou um projeto de anistia votado e aprovado pelo Congresso 

Nacional no dia 25 de novembro de 1910. 

No dia 6 de julho de 1922 o navio foi mobilizado para bombardear o Forte de 

Copacabana, juntamente com o Encouraçado São Paulo, durante a “Revolta dos 

Tenentes”, liderada pelo Primeiro-Tenente Antonio de Siqueira Campos. O navio não 

chegou a abrir fogo diante da ameaça de bombardeio da cidade do Rio de Janeiro pelos 

tenentes rebelados. 

No dia 16 de maio de 1952, em cumprimento ao Aviso Ministerial nº 2.258 foi lhe 

dada baixa do serviço ativo, permanecendo, no entanto, incorporado à Esquadra como 

sede do Comando em Chefe. Pelo memorando urgente nº 8 do Estado-Maior da Armada 

de 31 de dezembro de 1952 foi extinto o Comando do Encouraçado Minas Gerais, 

passando o navio a ser administrado pelo Grupo de Manutenção aprovado pelo Aviso 

Ministerial nº 2.879 de 1952.  

Pela Ordem do Dia nº 0032 de 31 de dezembro de 1952 do Comando em Chefe da 

Esquadra o Encouraçado Minas Gerais foi desincorporado da Esquadra no dia 27 de 

janeiro de 1953, ficando subordinado ao Comando do Primeiro Distrito Naval. Em 30 de 

maio de 1953 foi procedida a Mostra de Desarmamento. No mesmo ano foi vendido como 

sucata a uma firma italiana. Partiu em 11 de março de 1954 chegando a Spezia na Itália 

em 22 de abril de 1954. 

 



 

Foram seus Comandantes: 

Capitão de Mar e Guerra Francisco Marques Pereira e Souza        10/11/1909 a 10/01/1910 

Capitão de Mar e Guerra João Batista das Neves                      10/11/1910 a 23/11/1910 

Capitão de Mar e Guerra João Pereira Leite 23/11/1909 a 15/12/1910 

Capitão de Fragata Alfredo Cordovil Petit (interino)                      15/12/1910 a 02/05/1911 

 Capitão de Mar e Guerra Antonio Coutinho Gomes Pereira           02/05/1911 a 04/01/1912 

 Capitão de Mar e Guerra Francisco de Barros Barreto                    04/01/1912 a 04/05/1912 

 Capitão de Mar e Guerra Amintas José Jorge                                  04/05/1912 a 11/05/1912 

 Capitão de Mar e Guerra Francisco de Matos                                 11/05/1912 a 15/02/1913 

 Capitão de Mar e Guerra Henrique Adalberto Tedim Costa 15/02/1913 a 25/09/1913 

 Capitão de Mar e Guerra Otacilio Nunes de Almeida 25/09/1913 a 28/10/1913 

 Capitão de Mar e Guerra Rodolfo Ramos Fontes 28/10/1913 a 18/11/1913 

Capitão de Mar e Guerra Henrique Boiteux 18/11/1913 a 05/12/1913 

Capitão de Mar e Guerra Alberto de Barros Raja Gabaglia 05/12/1913 a 06/03/1914 

Capitão de Mar e Guerra Afonso da Fonseca Rodrigues 06/03/1914 a 18/07/1916 

Capitão de Mar e Guerra Artur Lopes de Mello  18/07/1916 a 02/08/1917 

Capitão de Mar e Guerra Alberto Fontoura Freire de Andrade 02/08/1917 a 02/01/1918 

Capitão de Mar e Guerra José Maria Penido 02/01/1918 a 05/03/1919 

Capitão de Mar e Guerra José Isaías de Noronha  05/03/1919 a 13/03/1920 

Capitão de Mar e Guerra Conrado Heck 13/03/1920 a 04/02/1922 

Capitão de Mar e Guerra Damião Pinto da Silva 04/02/1922 a 27/01/1923 

Capitão de Mar e Guerra Carlos Frederico de Noronha 27/01/1923 a 01/01/1926 

Capitão de Mar e Guerra Álvaro Augusto de Azambuja  01/01/1926 a 26/01/1927 

Capitão de Mar e Guerra Adalberto Nunes 26/01/1927 a 03/06/1929 

Capitão de Mar e Guerra Hugo Roure Mariz 03/06/1929 a 20/02/1931 

Capitão de Mar e Guerra Rieken  20/02/1931 a 15/02/1934 

Capitão de Mar e Guerra Eduardo Augusto de Brito Cunha  15/02/1934 a 18/08/1934 

Capitão de Mar e Guerra Raimundo Burlamaqui da Cunha  18/08/1934 a 21/09/1934 



 

Capitão de Mar e Guerra Alberto de Lemos Basto 21/09/1934 a 23/07/1935 

Capitão de Mar e Guerra Galdino Pimentel Duarte 23/07/1935 a 31/03/1937 

Capitão de Mar e Guerra Rodolfo Fróes da Fonseca 31/03/1937 a 13/04/1940 

Capitão de Mar e Guerra Silvio de Noronha 13/04/1940 a 16/10/1941 

Capitão de Mar e Guerra Adalberto Lara de Almeida 16/10/1941 a 12/02/1944 

Capitão de Mar e Guerra Brás Paulino de Franca Veloso 12/02/1944 a 09/09/1944 

Capitão de Mar e Guerra Eurico Figueiredo Costa 09/09/1944 a 28/10/1944 

Capitão de Mar e Guerra Raul de Santiago Dantas 28/10/1944 a 11/08/1945 

Capitão e Mar e Guerra Armando Berford Guimarães 11/08/1945 a 10/01/1946 

Capitão de Mar e Guerra Edmundo Jordão do Valle 10/01/1946 a 23/10/1946 

Capitão de Mar e Guerra José Espíndola  23/10/1946 a 16/04/1948 

Capitão de Mar e Guerra Gerson Macedo Soares  16/04/1948 a 23/05/1949 

Capitão de Mar e Guerra Hugo Bussmeyer Caminha  23/05/1949 a 01/03/1950 

Capitão de Mar e Guerra Waldemar de Araújo Mota 01/03/1950 a 19/05/1951 

Capitão de Mar e Guerra Heitor Baptista Coelho  19/05/1951 a 12/01/1952 

Capitão de Mar e Guerra Mário de Faro Orlando  12/01/1952 a 17/12/1952 

Capitão-Tenente Guilherme Eduardo Ferreira Studart (Interino) 17/12/1952 a 02/01/1953  

Encarregados de Grupo de Manutenção  

Capitão-Tenente Guilherme Eduardo Ferreira Studart 02/01/1953 a 08/01/1953 

Capitão de Fragata Hélio Gonçalves Castello Branco 08/01/1953 a 30/05/1953 


