
Vice-Almirante (Engenheiro Naval) Roberto da Rocha Fragoso

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

O Vice-Almirante (EN) Roberto da Rocha Fragoso ingressou na Marinha em 1930,

com 17 anos de idade. Pelo Decreto n 590-c, de 9 de março de 1955, foi transferido para o

Corpo de Engenheiros Navais.  Durante a Segunda Guerra Mundial,  serviu no Arsenal  de

Marinha do Rio de Janeiro, tendo sido enviado aos Estados Unidos da América com a missão

de aperfeiçoar seus conhecimentos sobre a fabricação e a manutenção de torpedos. Regressou

ao Brasil em 1945 e foi designado para servir na Comissão de Estudos de Torpedos, instalada

na Diretoria do Armamento da Marinha, onde exerceu os cargos de direção de Serviços de



Fabricação de Torpedos e de Serviços de Seleção e Montagem de Máquinas e Ferramentas,

fundamentais para a organização da futura Fábrica de Torpedos da Marinha. 

Pelo Decreto  nº  25.196,  de  9 de  julho 1948,  a  Comissão de  Estudos  de  Torpedos

passou a denominar-se Fábrica de Torpedos da Marinha, tendo sido designado pelo Gabinete

do Ministro da Marinha para ser o chefe do Departamento Industrial.

Em 1955, após a conclusão do curso de Engenharia Industrial e de Armamento na

Escola Técnica do Exército, foi transferido para o Corpo de Engenheiros e Técnicos Navais.

Em 1956, já como Capitão de Mar e Guerra, assumiu a direção da Fábrica de Torpedos da

Marinha, completando sua contribuição na obtenção e no desenvolvimento de conhecimento

técnico referente a torpedos, e na organização, estruturação e funcionamento desta Fábrica.

Em  1964,  após  chegar  ao  Almirantado,  continuou  a  exercer  o  cargo  de  subdiretor  de

Engenharia Naval e, mais tarde, como Diretor de Engenharia da Marinha, tomou parte na

Comissão  de  Estudos  para  reformulação  definitiva  do  Programa  Decenal  de  Construção

Naval.  Exerceu  interinamente  a  Direção-Geral  do  Material  da  Marinha  e  desligou-se  do

serviço ativo em 1972, no posto de Vice-Almirante.  


