
FAROLEIRO ARÊAS

Balizador

Incorporação: 4 de julho de 1973.

Baixa: 1° de março de 2001.     

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

Navio Balizador, lançado ao mar em 12 de junho de 1954, tendo sido submetido à

Mostra de Armamento e entregue à Diretoria de Hidrografia e Navegação. Foi o segundo de

uma série de três construídos pelo Estaleiro Luna Projetos e Construções Ltda., na Ponta da

Areia, em Niterói. Entrou em serviço no ano de 1956, sob o comando do Primeiro-Tenente

Vicente de Paula Galvão França.

Primeiro e único navio a ostentar este nome na Marinha do Brasil em homenagem ao

Faroleiro João Arantes Arêas, que faleceu no Farol de São Tomé, vítima de acidente enquanto

o pintava, no ano de 1948. O Faroleiro Arêas fazia parte de um numeroso clã de faroleiros,

naturais  da  cidade  de  Campos,  no  Rio  de  Janeiro,  que  começou  com Udgero  Rodrigues



Arêas,  avô  dos  primos  João  Arêas  e  Raul  Bragelone  Arantes  Arêas,  este  último pai  do

hidrógrafo Almirante Ivan Pereira Arêas.

Suas principais características eram: casco de madeira, calado a vante carregado 1,65

m, calado a ré de 2 m, contorno da seção mestra 9,92 m, coeficiente de bloco carregado 0,55

m,  coeficiente  prismático  carregado  0,84  m,  coeficiente  da  seção  M  carregado  0,65  m,

coeficiente da linha d’água carregado 0,808 m. As condições de manobra eram: deslocamento

de 110 t, potência total das máquinas 240 HP, velocidade máxima 9 nós e raio de ação com

marcha econômica de 1500 milhas. 

Para  navegação,  o  navio  possuía  uma  agulha  magnética,  um  ecobatímetro

Humminbird, um ecobatímetro (ET/SQN 3v-coester), dois taxímetros e um equipamento de

navegação satélite. 

Para comunicações rádio telegráficas, o navio dispunha de um transceptor VHF-FM,

um transmissor de emergência para balsa, um receptor HF-MF, dois transceptores HF e três

transceptores portáteis. 

Para aguada, o navio tinha capacidade de armazenamento de 10000 l, distribuídos em

quatro tanques de aguada, sendo dois a vante e dois a meia nau. Além de duas caixas de água

doce  com  capacidade  de  300  l  cada  e  uma  caixa  de  água  salgada  para  sanitários  com

capacidade de 400 l.

O navio possuía uma rede de incêndio com duas tomadas distribuídas no convés a meia

nau (boreste e bombordo),  alimentado por uma bomba de incêndio existente na praça de

máquinas. Existia ainda duas bombas portáteis, cinco mangueiras de incêndio de 1 ½ e seis

extintores de incêndio.

Possuía duas balsas infláveis para 15 militares e um bote de fibra para seis militares.  

A lotação do navio era de um oficial e 13 praças.

O Navio Balizador Faroleiro Arêas suspendeu em novembro de 1956, sob o comando

do Primeiro-Tenente Vicente de Paula Galvão França com destino ao Porto de Belém (PA)

para operação naquela área, dando apoio ao Serviço de Sinalização Náutica do Norte (SSN-

4).  O  navio  operou  até  a  data  de  9  de  junho  de  1957,  quando  sofreu  um  encalhe  nas



proximidades  da  Ilha  Atuá,  recebendo  socorro  da  Corveta  Iguatemi,  tendo sofrido  sérias

avarias estruturais. Em consequência desse acidente o navio permaneceu em reparo da Base

Naval de Val de Cães, sendo reincorporado ao Serviço ativo da Marinha em 4 de julho de

1973,  depois  de  recuperado  por  aquela  Base  Naval  e  pelo  Estaleiro  São  Raimundo  em

Icoaraci, Belém (PA).

No período de 1957 a 1973, o NB Faroleiro Arêas operou sem que se lhe constituíssem

um Comando, porém mantendo-se subordinado ao Serviço de Sinalização Náutica do Norte,

quando sofreu novas graves avarias, permanecendo longo tempo em reparos na Base Naval

de Val de Cães.

Em 4 de julho, em cerimônia realizada na Base Naval de Val-de-Cães, foi finalmente

incorporado à Armada pelo Aviso N.º 526 de 12 de junho de 1973 (Bol. do MM N.º 25 de

22/06/1973). Recebendo o indicativo de casco  "H 27", e passando a existir como uma OM

com comando próprio e não destacado.

Em setembro e outubro, seguiu para o Rio Calçoene (AP), onde em 11 dias de faina

mudou de posição o farol de mesmo nome que vinha sofrendo a ação das marés sobre as

sapatas de sustentação e ameaçava cair. O Farol de Calçoene foi reacendido no dia 18 de

outubro de 1973.

Em  1976,  realizou  comissão  para  reabastecer  o  Farol  de  Calçoene  (AP),  quando

constatou que o mar voltava a ameaçar a sua estrutura.

De 1982 a 1983, foi submetido a um PGR - Período Geral de Reparos,  na BNVC.

Tendo o casco todo em madeira, recebeu um tijupá de alumínio, mais um motor auxiliar

(gerador) MWM de 30 KvA e mudanças na chaminé.

Em agosto de 1983,  realizou comissão de sinalização náutica e balizamento na Barra

Norte do Rio Amazonas, nas proximidades do Porto de Manaus e nos cursos dos rios Tapajós

e Amazonas, regressando ao fim da mesma para Belém (PA).

Suspendeu de Val-de-Cães, para uma comissão de três meses no apoio ao balizamento

na Barra Norte do Rio Amazonas. Encalhou e sofreu avarias durante comissão hidrográfica

no Furo do Jaburu, sendo resgatado pela Corveta Solimões.



Em 1º de janeiro de 1986, teve sua subordinação transferida do Centro de Sinalização

Náutica Almirante Moraes Rego para o SSN-4, pela Portaria do Ministério da Marinha n.º

1.023.

Em 1º de março de 2001, deu baixa do serviço ativo, pela Portaria n° 30/MB de 2001,

tendo atingido as marcas de 1.747 dias de mar e 102.644,3 milhas navegadas. Depois de

desincorporado  permaneceu  atracado  ao  trapiche  da  Base  Naval  de  Val  de  Cães  sob  a

responsabilidade  do  Serviço  de  Sinalização  Náutica  do  Norte,  aguardando  determinação

para destinação final do ex-Navio Balizador.

Em seus  47  anos  de  serviço,  sendo  27  incorporado  à  Armada,  o  Faroleiro  Arêas

realizou a manutenção do balizamento fixo e flutuante dos rios Amazonas, Pará, Tocantins,

Negro,  Solimões,  Tapajós  e  Trombetas  e  teve  destaque  em  diversas  fainas,  como  o

balizamento do Porto de Itaqui; a reconstrução dos faróis Mandií e Calçoene (braço norte do

Rio Amazonas); a recuperação da torre do Farol do Espadarte e a construção dos faroletes

Tapará, Capela, Juriti e Porto Equador.

Foram seus Comandantes:

Capitão-Tenente Vicente de Paula Galvão França 1956-1957 

Capitão Tenente Antônio Jansen Ferreira Filho 04/07/1973 a 18/08/1974

Capitão-Tenente Rubimar Pacheco Leal 18/08/1974  a 15/09/1976

Capitão-Tenente Paulo César Dias Lima 15/09/1976 a 05/09/1978

Capitão-Tenente Délcio de Souza 05/09/1978 a 22/04/1980

Capitão-Tenente Afrânio Paes Leonardo Pereira Junior 22/04/1980 a 25/02/1982

Capitão-Tenente Agaci Barros da Silva Sobrinho 25/02/1982 a 20/03/1984

Capitão-Tenente Paulo Roberto da Silva Carvalho 20/03/1984 a 20/03/1986

Capitão-Tenente Ivan Pereira de Souza 20/03/1986 a 20/04/1988

Capitão-Tenente Olavo Barroca Júnior 20/04/1988  a 30/03/1990

Capitão-Tenente Paulo Augusto da Trindade 30/03/1990 a 05/02/1992

Capitão-Tenente Rogério Rodrigues Loureiro 05/02/1992 a 25/02/1993



Capitão-Tenente Marcio Folhadella Bellagamba 25/02/1993 a 17/02/1994

Capitão-Tenente José Augusto Felicetti de Oliveira 17/02/1994 a 24/02/1995

Capitão-Tenente Roberto Santos Costa 24/02/1995 a 23/02/1996

Capitão-Tenente Marcos Antônio Rodrigues da Silva 23/02/1996 a 18/02/1997

Capitão-Tenente José Manuel da Costa Nunes 18/02/1997 a 12/02/1998

Capitão-Tenente Amintas da Silva Viamonte 12/02/1998 a 12/02/1999

Capitão-Tenente Alberto José Pinheiro de Carvalho 12/02/1999 a 15/02/2000

Capitão-Tenente Ronald Alexandre Gaspar Fernandes 15/02/2000 a 01/03/2001


