
TAURUS

Navio Hidrográfico

Incorporação: 23 de abril de 1959.

Baixa: 26 de fevereiro de 1996.

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

Primeiro  navio  da  Marinha  do  Brasil  a  ostentar  o  nome  Taurus,  em  referência  a

constelação e signo zodiacal de touro, foi um navio hidrográfico da classe Argus, construído

no Arsenal da Marinha do Rio de Janeiro, junto aos navios Argus e Orion. Teve sua quilha

batida a 12 de dezembro de 1955, sendo lançado ao mar a 7 de janeiro de 1958, servindo-lhe

de madrinha a Sra. Ruth Bosísio. Foi incorporado ao serviço da Armada brasileira por meio

do Aviso nº 0882, de 15 de abril de 1959, do Ministro da Marinha, Almirante de Esquadra

Jorge do Paço Mattoso Maia, sendo então colocado ao serviço da Diretoria de Hidrografia e

Navegação por meio do Aviso nº 0889, dessa mesma data, com o indicativo de costado H33.



Aos 23 dias do mês de abril de 1959 foi realizada sua Mostra de Armamento, em frente ao

edifício  do  Ministério  da  Marinha,  no  Rio  de  Janeiro,  na  presença  do  Presidente  da

República, Juscelino Kubitschek de Oliveira, do Ministro da Marinha e de outras autoridades.

Foi seu primeiro comandante o Capitão de Corveta José Lisboa Freire e tinha sua lotação

fixada em 32 militares, sendo 4 oficiais, 4 sargentos e 24 marinheiros, conforme Aviso nº

872, de 31 de março de 1958, do Ministro da Marinha. 

Com casco construído em aço estrutural e superestrutura de duralumínio, contava com

um total de 76 cavernas, com espaçamento de 565 mm, era dividido em 24 compartimentos e

apresentava as seguintes características: 251 ton. de deslocamento leve (com calado de 2,10

metros) e 343 ton. de deslocamento máximo (com calado de 2,53 metros), 44,67 metros de

comprimento total,  41,14 metros de comprimento entre perpendiculares e 6,50 metros de

boca moldada. Era equipado com dois motores diesel Henshel Maschinenban de 9 cilindros e

650 HP de potência máxima cada um, proporcionando uma velocidade de 13,8 nós. Dotado

de 4 tanques de combustível com capacidade para, aproximadamente, 42.900 litros, e ainda

outros  3  tanques  principais  para  óleo  lubrificante,  com capacidade  aproximada  de  1.070

litros.  Para  força  e  luz  o  navio  dispunha de  dois  grupos  diesel-geradores  compostos  por

motores de fabricação MAN, de seis cilindros e 122 BHP de potência, além de geradores de

fabricação V. Kaick, com capacidade de produzir 440 V, 60 ciclos e 75 KW. Dispunha de um

leme  vertical,  ativado  por  um  motor  elétrico  Pleuger Unterwaserpumpen  de  50  BHP,

instalado  no  próprio  leme,  destinado  a  manobrar  com o  navio  em águas  restritas  e  ser

utilizado em serviços hidrográficos, tais como varreduras e sondagens. 

No que afeta a navegação e hidrografia, o navio era dotado de uma agulha magnética

N.V.  Observator,  uma  agulha  giroscópica  Sperry  Minor com  cinco  repetidoras,  um

equipamento  radar  Raytheon modelo  10  1404,  radiogoniômetro  modelo  DP-12,  dois

ecobatímetros  modelo  SQNI,  um  odômetro  de  fundo  SAL,  um  odômetro  de  superfície

Welkers Trident com repetidora elétrica no camarim de navegação e uma máquina elétrica de

sondar Kelvin Hughes. Por sua finalidade, o navio não dotava armas fixas, apenas armamento

portátil. 



Em suas primeiras comissões o Taurus efetuou, ainda no ano de 1959, o levantamento

hidrográfico do porto de Tutóia, no estado do Maranhão, e do porto de Santos, em São Paulo.

Entre 1963 e 1966, realizou diversas sondagens e levantamentos, com destaque para aquelas

realizadas: entre os cabos Vidigal e da Gávea, nos portos de Santa Cruz, Vitória, Baía de

Sepetiba,  no  canal  de  acesso  ao porto  de  Tubarão e  medições  a  telurômetro  entre  Areia

Branca e Macau, no Rio Grande do Norte. Nos anos seguintes,  de 1967 e 1968, realizou

pesquisa  de alto fundo nas proximidades do porto de Ilhéus,  levantamento dos portos de

Cananéia e Paranaguá e sondagem de atualização do porto do Rio de Janeiro. 

A partir  de 1969, passou a operar no levantamento hidrográfico do Rio Amazonas,

dando  início  à  comissão  pelo  trecho  entre  Itacoatiara  e  Parintins,  no  Amazonas  e  seu

prosseguimento estendendo-se pela primeira metade da década de 1970. Na segunda metade,

entre 1976 e 1979, efetuou sondagens e levantamentos de atualização na região do porto de

Angra dos Reis e na Baía da Ribeira, na região da Baía de Ilha Grande, no Rio de Janeiro. 

Na década de 1980, o navio efetuou diversos outros levantamentos hidrográficos de

portos,  cabos  e  enseadas,  entre  os  quais  os  levantamentos  hidrográficos  da  enseada  de

Paracurú, no Ceará, do canal de São Sebastião, do cabo de São Tomé e da Baía de Todos os

Santos. Além de verificações nos portos de Fortaleza, Maceió e Santos, e pesquisa de alto

fundo na costa do Rio Grande do Norte.

Na  primeira  metade  da  década  de  1990,  o  Taurus  realizou  diversas  comissões  de

levantamentos  hidrográficos,  varreduras  sonar  e  trânsito,  intercalados  por  provas  de  mar,

experiências de máquinas e adestramentos. Realizando sua última comissão no ano de 1995,

o levantamento hidroceanográfico do porto de Santos.

Recebeu baixa do Serviço Ativo da Armada pela Portaria Ministerial nº 0041, de 25 de

janeiro de 1996, tendo passada sua Mostra de Desarmamento e realizada sua desincorporação

a 26 de fevereiro de 1996, em cerimônia no píer da Diretoria de Hidrografia e Navegação. Na

totalidade de seus 36 anos de serviço, o Taurus navegou 183.515,3 milhas em 1.315,5 dias de

mar.



Foram seus comandantes:

Capitão de Corveta José Lisboa Freire 15/04/1959    a   29/10/1959 

Capitão-Tenente Francisco Paulo Magaldi 29/10/1959     a    08/01/1960 

Capitão de Corveta Amaury Dau 08/01/1960  a  29/05/1961

Capitão de Corveta Lauro Guaranys Guimarães 29/05/1961  a  20/07/1962

Capitão-Tenente Fernando José Moreira Godinho 20/07/1962  a  05/03/1963

Capitão de Corveta Maurice Lucio Tarrisse da Fontoura 05/03/1963  a  28/08/1964

Capitão-Tenente Jacob Ennes da Silva Filho      28/08/1964  a  23/09/1964

Capitão de Corveta Antonio Martins 23/09/1964  a  28/12/1965

Capitão de Corveta Luiz Carlos de Freitas 28/12/1965     a     22/10/1966

Capitão de Corveta José Macedo Filho 22/10/1966     a     29/12/1967

Capitão de Corveta Oswaldo Laidler  29/12/1967     a     10/03/1969

Capitão de Corveta Paulo César de Aguiar Adrião 10/03/1969     a     31/03/1970

Capitão de Corveta Laumar de Carvalho 31/03/1970     a     05/08/1971

Capitão-Tenente Luiz Antonio de Carvalho Ferraz  05/08/1971     a     26/04/1972

Capitão-Tenente Luis Roberto Martins Carneiro da Cunha 26/04/1972     a     22/08/1973

Capitão-Tenente Jorge Beirutti da Cunha  22/08/1973     a     25/04/1974

Capitão-Tenente Daltro Marques de Oliveira  25/04/1974     a     01/04/1975

Capitão de Corveta Umberto Rossi 01/04/1975     a     17/02/1977

Capitão de Corveta Ney Dantas  17/02/1977     a     21/02/1978

Capitão de Fragata Sergio Regal Cabral Velho  21/02/1978     a     23/07/1979

Capitão de Corveta Heitor Negmann da Silva  23/07/1979     a     19/02/1981

Capitão de Corveta Eugenio José Ferreira Neiva  19/02/1981     a     29/03/1982

Capitão de Corveta Daniel Cesar Monteiro  29/03/1982     a     24/02/1984

Capitão de Corveta Manoel Luiz Carneiro Busnardo  24/02/1984     a     28/02/1985

Capitão de Corveta Vanderlei Veríssimo de Almeida  28/02/1985     a     22/04/1986

Capitão de Corveta Silvino Olegário de Carvalho Neto  22/04/1986     a     04/05/1987

Capitão de Corveta Domingos Sérgio Meireles  04/05/1987     a     18/05/1988



Capitão de Corveta Afranio Paes Leonardo-Pereira Junior 18/05/1988     a     12/02/1990

Capitão de Corveta Claudio Marin Rodrigues  12/02/1990     a     22/02/1991

Capitão de Corveta Claudio Alberto Pegas Ferreira  22/02/1991     a     26/02/1992

Capitão de Corveta Walbert Tavares de Almeida  26/02/1992     a     26/02/1993

Capitão de Corveta Ivan Pereira de Souza  26/02/1993     a     18/02/1994

Capitão de Corveta Olavo Barroca Junior  18/02/1994     a     13/02/1995

Capitão de Corveta Francisco Antonio Cardoso Garcia  13/02/1995     a     26/02/1996


