
 

Vice-Almirante Graduado (Engenheiro Naval) Emílio Júlio Hess 

  

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

  Nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 27 de junho de 1868, e sendo declarado 

aspirante de segunda classe em 1° de março de 1886 e aspirante de primeira classe em 7 de 

março de 1888. 



 

Assentou praça como guarda-marinha em 1890, quando realizou sua primeira 

comissão, a bordo da Corveta Niterói, sendo, posteriormente, designado para servir no 

Encouraçado Sete de Setembro. Foi transferido para o Corpo de Engenheiros Navais e 

especializou-se em construção naval, sendo promovido ao posto de segundo-tenente em 1892. 

Em novembro de 1904, foi enviado para os Estados Unidos a fim de realizar 

experiências com o submersível Lake, regressando para o Brasil no ano seguinte. Em 1905, 

apresentou ao governo um trabalho sobre o melhor aproveitamento do combustível 

empregado em caldeiras, e mais três trabalhos sobre submersíveis. Ainda como segundo-

tenente, projetou um protótipo de submersível denominado Hess-Fairfield, com 175 

toneladas e 38 metros de comprimento, sendo um dos pioneiros na elaboração de projetos 

para construção de submersíveis. 

Foi encarregado interino das Oficinas de Construção Naval, encarregado de Construção 

Naval e encarregado das Oficinas de Máquinas e Eletricidade no Arsenal de Marinha do Pará. 

Em 1906, foi promovido a primeiro-tenente, quando assumiu interinamente o cargo de 

encarregado das Oficinas de Construções Navais do Arsenal de Marinha do Pará. 

Como capitão-tenente, em 1907, dirigiu os trabalhos de salvamento da Torpedeira 

Pedro Afonso, que naufragou próximo a Angra dos Reis. Ainda naquele ano, assumiu o cargo 

de ajudante de ordens do encarregado de Construções Navais do Arsenal de Marinha do Rio 

de Janeiro. 

Em 1907, devido à implementação do Programa Naval aprovado em 1904, foi 

designado para compor a comissão fiscalizadora das construções navais da Europa. 

Regressou ao Brasil em 1910, sendo nomeado para assumir o cargo de encarregado de 

Construções Navais do Arsenal de Marinha do Pará.  

Foi promovido por merecimento, em 1913, ao posto de capitão de corveta, quando 

assumiu a Diretoria das Oficinas de Máquinas e Eletricidades da Marinha. Em 1915 foi 

promovido a capitão de fragata e, dois anos depois, designado para participar da fiscalização 

de obras do Ministério da Marinha.  

No ano de 1918, como capitão de mar e guerra, assumiu o cargo de encarregado das 

Oficinas de Construção Naval do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. Ainda naquele 



 

cargo, foi promovido a contra-almirante em 1921, sendo transferido para reserva remunerada 

como vice-almirante graduado em 1923. 

Faleceu em 2 de julho de 1926, aos 59 anos. Em reconhecimento ao seu valoroso 

trabalho, a Marinha do Brasil prestou-lhe homenagem póstuma ao batizar um de seus navios 

com seu nome. O Aviso de Apoio Costeiro Almirante Hess foi construído pela Indústria 

Naval do Ceará, com o apoio técnico da Diretoria de Engenharia Naval. O navio foi 

incorporado em 2 de dezembro de 1983, quando recebeu o indicativo visual U-30. 


