
PIRAPIÁ

Caça-Submarino

Incorporação: 1° de junho de 1948.

Baixa: 27 de janeiro de 1965.

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

Caça-Submarino da classe P, indicativo visual J-31, depois Navio-Patrulha, indicativo

visual  P 4,  foi  um de  seis  navios  construídos  para  a  Marinha  de  Guerra  do  Brasil  nos

estaleiros da Organização Henrique Lage, pertencentes à Companhia Nacional de Navegação

Costeira, localizados na Ilha do Viana, Baía de Guanabara. O batimento de sua quilha ocorreu

em 10 de outubro de 1942. Foi lançado ao mar em 19 de junho de 1947 e incorporado à

Armada em 1º de junho de 1948 por meio do Aviso Ministerial nº 1.222, de 24 de maio de

1948, na gestão do então Ministro, Almirante de Esquadra Silvio de Noronha. Foi designado

como primeiro comandante, o Capitão-Tenente Francisco Landsmann Ramos. 



Foi o único navio da Marinha do Brasil a receber este nome, o qual significava “peixe-

menino,  filhote  ou  rapaz”,  conforme o  Dicionário  dos  Animais  do  Brasil,  de  autoria  de

Rodolpho von Ihering, de 1940. 

Possuía 39 m de comprimento e 6,40 m de boca, calado à vante de 1,77 m e à ré de

2,12 m. Tinha a capacidade de deslocar até 182,38 toneladas. 

Era armado com um canhão de 76,2 mm, 23 calibres, MK XIV; e três metralhadoras de

20 mm, Oerlikon. Possuía ainda duas calhas para lançamento de bombas de profundidade,

cada uma com capacidade para três bombas, dois lançadores de bombas foguetes ML XX,

dois morteiros, e seis calhas laterais, cada uma com capacidade de alocar uma bomba. Tais

calhas eram utilizadas em caso de exercícios de lançamento das referidas cargas.  

O  Pirapiá  possuía  três  motores a diesel,  fabricados por Vivian Engine Works Ltd.

(Canadá), a quatro tempos, com dez cilindros em linha, com potência de 500 HP. 

Era dotado de dois geradores movidos a diesel, de CC da Fidelity Eletric Co. Lancastre

(EUA), de 110 v e corrente de 200 amperes, com potência de 25 KW.

Para navegação, o Pirapiá contava com duas agulhas magnéticas líquidas, uma de 13”

situada no passadiço e outra de 9' no tijupá, fabricada pela H. Hughes e Son Ltd. London LS/

45 – série 570/44, e ainda uma agulha portátil modelo 3. Era dotado de um ecobatímetro tipo

MS-XV de duas velocidades, permitindo sondagens de até 125 metros. Além disso, continha

um cronômetro da marca Thomas Mercer. Possuía também um radar, da Raytheon, modelo

1500. 

Quanto às comunicações, era dotado de um conjunto constituído de dois transmissores

RCA de 50 watts; dois receptores, um RCA de até 30 Kc, e outro, Prevendar, de até 11Kc.

Continha também um aparelho de sonar, cujos componentes eram os seguintes: 1) Indicador

de distância; 2) Receptor amplificador; 3) Alto-falante; 4) Transmissor; 5) Motor gerador; 6)

Controle magnético; 7) Aparelho de içar; 8) Aparelho de conteira; 9) Projetor; e 10) Cúpula

hidrodinâmica.  

Foi subordinado ao Comando do 1º Distrito Naval desde a sua incorporação até 1950,

estando subordinado a partir de então ao Comando do 3º Distrito Naval. Neste Comando, o

Caça-Submarino  Pirapiá  foi alocado na Força de Defesa Local e, a partir de 1955, esteve



subordinado  ao  2º  Esquadrão  de  Caça-Submarinos.  Em  1959,  deixa  de  ser  um  Caça-

Submarino e passa a ser classificado como Navio-Patrulha, subordinando-se a partir de então

ao  Comando  da  Força  de  Patrulha  Costeira  do  Nordeste.  Ainda  em  fins  de  1959,  foi

movimentado para a área do Comando do 1º Distrito Naval. Logo após, em 1961, passou a

integrar a Força de Minagem e Varredura. 

Realizou diversas comissões e exercícios, quando esteve em operações demandadas

pelos  comandos de força supracitados.  Destacam-se  os exercícios  de busca  e  salvamento

realizados em conjunto com a Força Aérea Brasileira e as operações de patrulha costeira no

Nordeste realizadas durante a década de 1950. Além disso, ressaltam-se exercícios em que o

Pirapiá tomou parte com navios de outras classes, a exemplo do exercício de lançamento de

torpedos realizado pela FT 19 em 25 de outubro de 1962, na Enseada do Abraão, em Ilha

Grande, Angra dos Reis (RJ), às ordens do Comandante da Flotilha de Contratorpedeiros.

Enquanto esteve incorporado à Armada, navegou um total de 25.248, até ter a sua Mostra de

Desarmamento em 27 de janeiro de 1965, em cerimônia, nesse dia, no Arsenal de Marinha do

Rio de Janeiro. 

Foram seus comandantes:

Capitão-Tenente Francisco Landsmann Ramos 24/05/1948 a 27/07/1949

Capitão-Tenente André Becker Ewerton Pinto 27/07/1949 a 18/10/1950

Capitão-Tenente João Carlos de Freitas Raulino 18/10/1950 a 06/10/1951

Primeiro-Tenente Jarbas Andréa Bramont (interino) 06/10/1951 a 14/08/1953

Primeiro-Tenente Djalma Silveira Ferreira 14/08/1953 a 18/08/1954

Segundo-Tenente Carlos Pieper (interino) 18/08/1954 a 19/02/1955

Capitão-Tenente Edmundo Lamartine Nogueira 19/02/1955 a 17/03/1956

Capitão-Tenente José Magessi Susini Ribeiro 17/03/1956 a 30/10/1957

Capitão-Tenente Fabio Augusto Ferreira Studart 30/10/1957 a 10/12/1957

Capitão-Tenente Renato Cezar Ferreira Bittencourt 10/12/1957 a 27/05/1959

Primeiro-Tenente Octavio Bandeira de Mello Prista (interino) 27/05/1959 a 04/09/1959

Primeiro-Tenente Vitor Max Soares da Silva (interino) 04/09/1959 a 21/03/1960



Capitão-Tenente Jelcias Baptista da Silva Castro 12/04/1962 a 12/12/1962

Primeiro-Tenente Edmundo Amaral Baptista (interino) 12/12/1962 a 01/03/1963

Capitão-Tenente Carlos Henrique Brack 01/03/1963 a 24/01/1964

Segundo-Tenente Sergio Caldas Restier Gonçalves (interino) 24/01/1964 a 27/01/1965


