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Aviso Mineiro/Navio Mineiro 

Incorporação: 21 de maio de 1917. 

Baixa: 13 de setembro de 1946. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Barco de casco de ferro e propulsão a vapor (ex-Atlantique), construído na Suécia e 

destinado à pesca de alto-mar (trawler). Foi adquirido pelo Governo brasileiro e incorporado 

à Esquadra pelo Aviso n º 1.939, de 21 de maio de 1917. Deram-lhe o nome Tenente Maria 

do Couto, em homenagem ao Primeiro-Tenente Antônio Maria do Couto, oficial da 

Canhoneira Ipiranga, morto pela explosão de um torpedo, no Paraguai, a 11 de julho de 1866. 

Recebeu o distintivo numérico 85 e o do Código Internacional GBHP. Assumiu seu comando 

o Capitão-Tenente Armando de Azevedo Pinna. 

A lotação inicial do navio foi fixada por meio do Aviso nº 2.575, de 10 de julho de 

1917, constando de um oficial e 40 praças. 



 

Em 16 de setembro de 1926, pelo Aviso n.º 3.740 do Ministério da Marinha teve sua 

designação alterada de Aviso Mineiro para Navio Mineiro. 

Pelo Aviso nº 2.913, de 27 de agosto de 1930, foi ligado à Base de Defesa Minada. 

Por meio do Aviso nº 2.701 de 27 de julho de 1931 foi incorporado à Flotilha de 

Navios Mineiros. Era a única unidade dessa Força “que pode ser considerada mineira, posto 

que sem eficiência bélica”, citava em relatório o chefe da Flotilha. Conforme memorando do 

Estado-Maior da Armada foi incorporado à Esquadra, posteriormente por outro memorando 

do Ministério da Marinha, de outubro de 1931, passou ao serviço da Diretoria de Navegação. 

Desligado da Diretoria de Navegação, foi posto à disposição da Capitania dos Portos de Santa 

Catarina.  

No ano de 1938 foi reclassificado como Navio Mineiro e pelo Aviso n° 1524 de 17 de 

outubro renomeado de Navio Mineiro Itapemirim, em homenagem a uma cidade do Espírito 

Santo, cujo nome vem do tupi-guarani Itá-peba-mirim, e tem como significado “pedra chata 

pequena”. Na mesma ocasião, foi incorporado à Flotilha de Navios Mineiros (Flotilha João 

das Botas).  

Possuía as seguintes características: deslocamento de 340 t; comprimento de 35,5 m; 

boca de 6,25 m; calado de 3,6 m. Foi classificado como Aviso Mineiro e recebeu dois 

canhões de 38 mm e 30 minas submarinas. 

Durante o período que esteve a serviço da Marinha do Brasil, realizou diversas 

comissões, se destacando as seguintes:  

No ano de 1921, durante o mês de junho, julho e agosto realizou exercícios pela Baía 

de Guanabara (RJ). No mês de outubro, em comissão de Superintendência da Navegação 

realizou a montagem dos faróis de Castelhanos (RJ), Guaratiba (RJ) e fiscalização do 

balizamento da Ilha Grande (RJ);  

Entre novembro e dezembro de 1921 fez viagens para a Colonial Correcional de Dois 

Rios, conduzindo prisioneiros;  

Em abril de 1923 suspendeu em comissão da Superintendência de Navegação para a 

Ilha Rasa (RJ), conduzindo pessoal e víveres. No mês voltou a suspender para a realização de 



 

exercícios. A 3 de setembro de 1923 suspendeu para Ilha Grande (RJ), onde fundeou, seguiu 

no dia seguinte para São Sebastião (SP) e no dia 5 chegou a Santos (SP). Suspendeu no dia 28 

de setembro, indo ao Farol da Moeda e regressou. No dia 12 de outubro de 1923 foi a Laje da 

Conceição (SP), suspendeu no dia 18 para sondagens do Porto de Santos (SP). No dia 29 

voltou a suspender e fundeou na Ilha dos Porcos (SP). No dia 31 de outubro regressou ao Rio 

de Janeiro.  

De conformidade com a Ordem do Dia n º 8, de 1 º de fevereiro de 1924, do Estado-

Maior da Armada, foi incorporado à Esquadra de Exercícios. Em abril, em Comissão da 

Diretoria de Pesca, percorreu o litoral sul. A 5 de maio de 1924, suspendeu com a Esquadra e 

fundeou em Batista das Neves, movimentando-se naquele mês, fazendo exercícios de 

lançamento, rocega e pesca de minas, etc. Suspendeu a 30 de maio, com alvo de batalha a 

reboque, mas, devido ao mal tempo, arribou a Abraão. Fundeou no Rio de Janeiro, a 2 de 

junho de 1924.  

Durante a Segunda Guerra Mundial, participou da Defesa Local do Porto do Rio de 

Janeiro, sob o comando do Capitão-Tenente Atahualpa Silva Neves. 

O Aviso n.º 1765 de 20 ou 26 de junho de 1945 mandou dar-lhe baixa do serviço ativo, 

o que ocorreu no dia 13 de setembro de 1946. 

 


