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

Navio-Mineiro, quinto de uma série de seis iguais (Carioca, Camocim, Cabedelo, 

Cananeia e Camaquã) projetado e construído pelo Arsenal de Marinha da Ilha das Cobras 

teve sua quilha batida no dia 12 de março de 1938. O Caravelas e o Cabedelo foram 

construídos na parte baixa da carreira nº 2 do Arsenal, sendo os únicos de sua classe que não 

foram propriamente lançados ao mar. De modo, que em 11 de setembro de 1939 quando 

foram terminados os trabalhos de remoção da terra do local e frente à carreira, a água do mar 

alcançou os dois cascos, fazendo-os flutuarem.  



 

Foi incorporado à Armada em 7 de junho de 1940, em conformidade com o Aviso 

Ministerial nº 677 de 6 de junho de 1940, ocasião em que foi submetido a Mostra de 

Armamento, recebendo o indicativo visual C 5. A cerimônia contou com a presença do 

Presidente da República Getúlio Dornelles Vargas, ministros e autoridades militares e civis. 

O navio foi batizado pela sua madrinha, a Sra. Maria da Câmara Souza Costa, esposa do 

Ministro da Fazenda.  

Projetado e construído pelo então Capitão de Mar e Guerra Engenheiro Naval Júlio 

Régis Bittencourt, o navio era o resultado de um estudo meticuloso e demorado em busca de 

características que harmonizassem as exigências militares próprias do tipo, com o fator 

econômico da época. 

Foi dada na estrutura geral do casco a disposição mais simples possível, que foram 

aliviadas de todas as maneiras nas partes da superestrutura que formavam o passadiço e as 

gaiutas da praça de máquinas. Deste modo eram reduzidos os pesos altos, obtendo-se assim 

melhores condições de estabilidade para um carregamento máximo de minas. 

O navio custou seis milhões seiscentos e quatro mil quatrocentos e quarenta mil réis. 

Não estava incluído neste custo o valor do canhão, do elevador de munição e de outros 

materiais aproveitados dos velhos contratorpedeiros. 

Segundo navio a receber o nome Caravelas homenageia a cidade e o porto de 

Caravelas na Bahia. O primeiro navio a receber este nome foi um Patacho de 180 t, 

construído pelo Arsenal de Marinha da Bahia e lançado ao mar em 5 de dezembro de 1885.  

Pelo Aviso Ministerial n
o
 698, de 10 de junho de 1940 do Ministro da Marinha foi 

criada a Flotilha de Navios Mineiros, constituída pelos Navios Mineiros Carioca, Cananéia, 

Camocim, Cabedelo, Caravelas e Camaquã. Em 1941, a Flotilha foi incorporada à Esquadra 

Brasileira. 

Em 1942, o navio foi incorporado à Divisão de Cruzadores, sendo dissolvida a Flotilha 

de Navios Mineiros. Em cumprimento à Resolução 11/42, aquela Divisão de Cruzadores foi 

extinta e no dia 5 de outubro foi criada pelo Aviso n° 1.661 a Força Naval do Nordeste, a qual 

foi incorporada o Navio-Mineiro Caravelas juntamente com os demais navios da sua classe 



 

(Carioca, Cananéia, Camaquã, Cabedelo e Camocim). No ano de 1944, estes navios foram 

classificados como corvetas. E com a extinção da Força Naval do Nordeste a então Corveta 

Caravelas passou para a condição de reserva pelo Decreto nº 21 846 de 13 de setembro de 

1946 do Presidente da República. 

         Pelo Aviso Ministerial nº 2 447 de 23 de dezembro de 1949 do Ministro da Marinha, a 

Corveta Caravelas, juntamente com a Camocim passou da situação de reserva para o serviço 

ativo, ficando subordinadas à Diretoria de Hidrografia e Navegação, a fim de serem utilizadas 

em serviços hidrográficos. Assim, em conformidade com o Aviso Ministerial nº 2629 de 5 de 

novembro de 1952 foram classificadas como Navios-Hidrográficos. 

Possuía as seguintes características principais: 550 t de deslocamento normal; 57,5 m 

de comprimento total; 7,5 m de boca máxima; 2,4 m de calado máximo. 

O navio foi construído de chapas de aço doce Siemens Martin, no sistema de 

construção das cavernas transversal com reforços nas partes em que deveriam sofrer maior 

esforço, sendo todo ele rebitado e soldado, com duplo fundo, onde se localizavam os tanques 

de óleo, água e dejetos. Suas cavernas possuíam oito anteparas dividindo o navio em nove 

compartimentos estanques. 

A manobra do navio era feita por um leme simples, não compensado, retangular, 

comandado por uma máquina do leme, alternativa a vapor de dois cilindros, que era capaz de 

movimentar o leme até um ângulo máximo de 35º. Possuía duas estações de governo, sendo 

uma no passadiço e outra a ré, para manobra do leme em emergência.         

Seu armamento era constituído por um canhão Armstrong de 101,6 mm, o qual foi 

substituído no ano de 1945 por dois canhões, sendo um de 76,2 mm MK XXII, L/50 Mod.4, a 

vante e outro de 76,2 mm MK XIV, Mod.5, L/23 a ré. Possuía três metralhadoras Madsen de 

20 mm, que foram substituídas em 1943 por três metralhadoras antiaéreas Oerlikon de 20 

mm, reparo fixo, MKIV, sendo uma no tijupá e as outras duas a boreste e a bombordo. Tinha 

dois morteiros, tipo Derby em Y na popa, duas calhas lança-bombas de profundidade MK III 

na popa a boreste e a bombordo. Por fim na popa tinha dois lança bombas foguetes MK XX, 

montados a boreste e a bombordo. 



 

Os paióis de munição eram refrigerados. O tiro era dirigido por um telêmetro Barr & 

Stroud’s, tipo FT 32. Era governado por um leme vertical do tipo compensado, com ângulo 

máximo de 35º. Havia duas estações de governo, sendo a principal situada no passadiço e a 

de emergência, com manobra à mão, situada no convés da superestrutura. 

Seu sistema de fundeio era baseado em dois ferros de leva de 560 kg cada um, 

talingados a cinco quartéis de amarra, com 25 m cada quartel e em dois ancorotes tipo 

almirantado de 200 kg cada um. 

O sistema de propulsão do navio era formado por duas máquinas motoras instaladas em 

uma mesma praça de máquinas, sendo do tipo alternativo a vapor de tríplice expansão. Essas 

máquinas possuíam três cilindros fundidos separadamente, fabricados pela Thornycroft com 

650 HP a 320 RPM, correspondente a uma velocidade máxima de 14,25 nós e raio de ação de 

1.120 milhas náuticas. As máquinas motoras movimentavam dois eixos que imprimiam uma 

velocidade máxima de 14 nós a 320 RPM e uma velocidade econômica de 10 nós a 210 RPM. 

         Seu raio de ação era de 1.120 milhas náuticas na velocidade máxima e 1.820 milhas 

náuticas na velocidade econômica.   

A energia elétrica era fornecida por um dínamo (gerador) principal Sunderlard Force, 

de 30 kw de potência, de corrente contínua, que era acionado por uma máquina a vapor tipo 

vertical, carter fechado. Como complemento, possuía um dínamo (gerador) secundário, de 40 

kw de potência, corrente contínua, movido por um motor diesel. Para converter a corrente 

contínua em alternada, possuía três alternadores. A escuta submarina era feita por um sonar. 

        A aguada era fornecida por um grupo destilatório tipo Weir de 3 êmbolos com 

produção máxima de 3,6 t de água. 

Para navegação o navio era dotado de três agulhas magnéticas, sendo uma padrão seca 

Thompson no tijupá, uma de governo líquida Chetwind no passadiço e uma seca Kelvin no 

compartimento do governo à ré. Como complemento, possuía dois odômetro de superfície 

Cherub MK II e Walker Trident, uma máquina manual de sondar Kelvin 10810-A, um 

ecobatímetro modelo EB-1, um radiogoniômetro modelo AR 8709 e um radar SF-L, instalado 

em 1945. 



 

Para as comunicações exteriores visuais o navio possuía bandeiras, escote na verga do 

mastro e dois holofotes de 12 polegadas e um holofote de 24. Para as comunicações rádio 

telegráficas, o navio era dotado de dois transmissores de 500 kw e 200 kw, respectivamente e 

três receptores. 

Sua velocidade econômica era de 10 nós a 210 RPM, tendo um raio de ação de 1.820 

milhas náuticas. O vapor era fornecido por duas caldeiras aquatubulares tipo Yarrow de 

circulação acelerada, fabricadas pela Thornycroft. Essas caldeiras queimavam óleo 

combustível e ficavam situadas em praças de caldeira separadas, sendo uma a vante e outra a 

ré. O navio possuía um grupo destilatório a vapor com capacidade de produzir 6 t/dia em 

regime normal e 8 t/dia em regime máximo. 

Como sistema de salvamento, o navio era dotado de duas embarcações a motor, sendo 

uma lancha e uma baleeira, com capacidade para 25 homens cada, dois escaleres a remo e 

vela e uma chalana. 

     Em abril de 1942, foram retiradas todas as minas e respectivos trilhos e instalados dois 

lança bombas e dois cabides com capacidade para 3 bombas de profundidade cada um. 

Posteriormente, foram instalados mais dois lança bombas e 23 cabides de bombas de 

profundidade.  

        No ano de 1950 foi retirado todo o seu armamento, uma vez que o navio foi 

reclassificado como Navio-Hidrográfico. Foram ainda instalados dois receptores rádio RCA e 

National e um radiogoniômetro. Em 1952 foi instalado um ecobatímetro EB-4 e em 1953 foi 

retirado o sonar. 

      A sua lotação inicialmente era constituída por quatro Oficiais, 10 Sargentos, sete 

Cabos, 36 Marinheiros, quatro Grumetes e sete Taifeiros.  No momento de sua baixa constava 

a seguinte tripulação: cinco Oficiais; um Suboficial; oito Sargentos; 13 Cabos; 36 

Marinheiros; quatro Grumetes e seis Taifeiros. 

         Durante a sua permanência no Serviço Ativo da Marinha do Brasil, o navio navegou 

124.597 milhas e fez 637,5 dias de mar, sendo que, no período de outubro de 1941 a outubro 

de 1945 realizou inúmeras comissões em operações de guerra, dentre as quais se destacam as 



 

de escolta de comboios de navios mercantes nacionais e estrangeiros e patrulha nas águas da 

costa do Brasil. O navio realizou o recolhimento de náufragos do Navio-Mercante inglês City 

Of Cairo, torpedeado por submarino alemão.  

       No período de 1949 a 1959, como Navio-Hidrográfico realizou inúmeras comissões 

hidrográficas e de sinalização náutica, ao longo da costa brasileira. 

       Pelo Aviso nº 1452 de 26 de junho de 1959, do Ministro da Marinha, o navio foi 

desincorporado do Serviço Ativo da Marinha do Brasil. A sua Mostra de Desarmamento foi 

passada em 7 de janeiro de 1960, na Doca 11 de Junho no Rio de Janeiro. 

 

          Foram seus Comandantes: 

Capitão de Corveta Horácio Braz da Cunha    07/06/1940 a 27/06/1940 

Capitão de Corveta Benjamim Sodré                                27/06/1940 a 07/02/1941 

Capitão de Corveta Jorge da Silva Leite                 07/02/1941 a 07/09/1942 

Capitão de Corveta Gérson de Macedo Soares       07/09/1942 a 21/12/1942 

Capitão de Corveta Carlos Paraguassú de Sá    21/12/1942 a 06/03/1944 

Capitão de Corveta Waldemar de Sá Earp    06/03/1944 a 16/01/1945 

Capitão de Corveta Antonelle Saverio Oddone  16/01/1945 a 07/03/1946 

Capitão-Tenente Milton Castanheda Vilalva (Interino) 07/03/1946 a 25/03/1946 

Capitão de Corveta Hermann Baena            25/03/1946 a 08/11/1946 

Capitão-Tenente Júlio de Sá Bierrenbach (Interino)     08/11/1949 a 19/04/1950 

Capitão-Tenente José Ferreira Guarita (Interino)  19/04/1950 a 10/07/1953 

Capitão-Tenente Geraldo Luiz Brandão Ungerer (Int.)  10/07/1953 a 28/01/1954 

Capitão de Corveta Álvaro Soares R. de Vasconcellos 28/01/1954 a 30/07/1954 

Capitão de Corveta João Roberto Lessa de Aboim  30/07/1954 a 12/11/1955 

Capitão-Tenente Sálvio Augustus de O. Martins (Int.)  12/11/1955 a 03/01/1956 

Capitão de Corveta Almir da Costa Rubim    03/01/1956 a 12/01/1957 

Capitão de Corveta Maximiano Eduardo da S. Fonseca  12/01/1957 a 22/07/1957 

Capitão-Tenente Sálvio Augustus de O. Martins (Int.)  22/07/1957 a 20/11/1957 



 

Primeiro-Tenente Ivaldo Carvalho dos Santos (Interino)  20/11/1957 a 21/02/1958 

Capitão de Corveta Carlos Alberto Ferreira Bacellar  21/02/1958 a 20/05/1959 

Capitão-Tenente Paulo Martins (Interino)    20/05/1959 a 04/09/1959 

Primeiro-Tenente Ivar Oleris Pereira (Interino)             04/09/1959 a 07/01/1960 


