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Navio-Mineiro/Corveta/Navio-Hidrográfico 

Incorporação: 29 de janeiro de 1937. 
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(Acervo: Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha) 

     Originalmente tratava-se de um Navio-Mineiro Varredor, que foi construído em 1919, 

dentro do Programa de Emergência de Guerra da Marinha Britânica pelo estaleiro The Clyde 

Shipbuilding C. Ltd., Glasgow na Escócia. 

         Recebeu o nome de Fair Field, sendo um dos 88 navios da mesma série, da classe 

Hunt, que foram construídos, dos quais 41 foram desincorporados ou vendidos, com seis 

deles sendo transformados em Navio Hidrográficos. 



 

        O Navio Mineiro-Varredor Fair Field foi vendido a uma empresa particular da 

Argentina para operar como cassino flutuante e transporte de passageiros entre Buenos Aires 

e Colônia no Uruguai. 

        Com a falência da empresa, o navio foi arrematado em leilão pelo Coronel Ganzo 

Fernandes, que passou a utilizá-lo, como transporte de passageiros entre Rio Grande (RS) e 

Porto Alegre (RS) com o nome de Flecha, agora pertencente à Companhia Sul Rio-

Grandense de Navegação. 

         Em 1936, o navio-transporte Flecha foi adquirido pela Marinha do Brasil para ser 

Navio-Hidrográfico, sendo recebido do proprietário pelo seu primeiro comandante e a 

tripulação na cidade de Porto Alegre em 22 de outubro de 1936. 

         Pelo Aviso Ministerial nº 181 de 29 de janeiro de 1937 do Ministro da Marinha o navio 

foi incorporado à Marinha do Brasil como navio-hidrográfico. A Mostra de Armamento foi 

passada em 17 de fevereiro de 1937, em cerimônia solene realizada no porto do Rio de 

Janeiro. Recebeu o indicativo visual 82 e internacional PWJU, sendo classificado como navio 

de 3ª classe. 

         Em 1942 para atender as necessidades da guerra foi transformado em corveta e armado 

para a guerra com as obras de transformação prontas em junho de 1943. Após a guerra, em 

1946, retornou ao serviço hidrográfico. 

        Segundo navio da Marinha do Brasil a receber o nome de Jaceguai, seu nome é uma 

homenagem ao Almirante Arthur Silveira da Motta, Barão de Jaceguai, cujo título foi tirado 

de um ribeirão do Estado de São Paulo, afluente da margem esquerda do Rio Tietê. O 

primeiro navio da Marinha do Brasil a ostentar o nome Jaceguai foi um Navio-Mercante 

pertencente à Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro, entregue à Diretoria de Navegação 

e classificado como Navio-Hidrográfico. 

  Possuía as seguintes características principais: 985 t de deslocamento carregado; 718 t 

de deslocamento leve; 750 t de deslocamento normal; 815,15 t de tonelagem bruta de 

arqueação; 326,0 t de tonelagem líquida de arqueação; 70,45 m de comprimento total; 8,71 m 

de boca máxima; 4,96 m de pontal e 9 pés de calado máximo. Seu casco era todo de aço 



 

cromo, totalmente rebitado com 112 cavernas, um convés principal e um convés superior do 

passadiço.  

          Por ocasião da transformação do navio em corveta no ano de 1942 foram instalados 

815 lingotes de ferro como lastro para melhorar a estabilidade do navio. Foi instalado o 

seguinte armamento: dois canhões Armstrong de 101,6 mm, Mod. II; três metralhadoras 

Oerlikon de 20 mm; duas calhas de lançamento de bombas de profundidade com capacidade 

para 7 bombas cada uma e dois morteiros em Y para lançamento de bombas de profundidade 

Mod. VI. O armamento portátil era composto por 25 fuzis Mauser Mod. 1908 e uma pistola 

Colt 45. 

         Sua manobra era feita por um grande leme vertical, comandado por uma máquina 

alternativa a vapor e manobrado por uma roda de leme na estação principal de governo e no 

passadiço. O navio não dispunha de governo a ré. 

         Para fundeio, o navio estava equipado com dois ferros tipo Hall de 820 kg cada um, 

talingados a duas amarras com 174 m de comprimento a boreste e 153 m de comprimento a 

bombordo. 

        Sua propulsão era fornecida por duas máquinas alternativas a vapor, de tríplice expansão 

de 3 cilindros com 2200 cv de potência total. O vapor era fornecido por duas caldeiras tipo 

Yarrow, aquatubulares de 230 libras por polegada, situadas em praças de caldeiras separadas. 

         As máquinas movimentavam dois eixos e dois hélices de 4 pás de passo fixo, que 

permitiam desenvolver uma velocidade máxima de 16 nós a 240 RPM. Sua velocidade 

máxima mantida era de 15 nós e a econômica de 11 nós. Seu raio de ação na velocidade 

máxima era de 1300 milhas náuticas e na velocidade econômica era de 1600 milhas náuticas. 

         A energia elétrica em corrente contínua de 115 volts, era fornecida por uma máquina 

elétrica alternativa a vapor, monocilíndrica de 15 kw e dois grupos eletrógenos a motor diesel 

com 17 kw e 8,6 kw, respectivamente.  A energia em corrente contínua era transformada em 

alternada por meio de um conversor Varig.            

      Para navegação, o navio possuía duas agulhas magnéticas líquidas, sendo uma padrão 

Chetwind no tijupá e uma de governo Kelvin no passadiço, uma máquina de sondar 



 

mecânica, um eco sondador ultrassonoro modelo EB-3, um odômetro de fundo e um de 

superfície Walker’s Trident e um rádio goniômetro RCA. 

         Para o serviço de hidrografia foram instalados ecobatímetros hidrográficos especiais 

para as sondagens e todos os outros equipamentos necessários às comissões hidrográficas. 

Para as comunicações rádio telegráficas, o navio estava dotado de dois transmissores, sendo 

um de ondas curtas e um de ondas longas, RCA modelos ET-8003 (FI) e ET-8004 (AF), 

respectivamente de 50 w de potência e dois receptores modelos AB-AF-210 e AR 77. 

        Para as comunicações visuais dispunha de bandeiras, escote na verga do mastro principal 

e três holofotes, sendo um de 1000 w e dois de 500 w. Para salvamento, o navio era dotado de 

uma lancha a motor para 22 pessoas, uma baleeira com capacidade para 22 pessoas, 6 balsas 

de cortiça com capacidade de 15 pessoas cada uma e um bote para 8 pessoas, coletes e boias 

salva vidas.  

         Participou efetivamente da Segunda Grande Guerra Mundial no período de setembro de 

1943 a dezembro de 1944 em operações de guerra, realizando 14 comissões de escolta de 

comboios de navios mercantes brasileiros e estrangeiros. 

Sua lotação original em tempo de paz era constituída por sete Oficiais, dois Suboficiais, 

15 Sargentos, 11 Cabos, 48 Marinheiros e 11 Taifeiros. Em tempo de guerra, a lotação foi 

aumentada. Após a guerra em 1946 a sua lotação foi alterada para 10 Oficiais, um Suboficial, 

14 Sargentos, 19 Cabos, 85 Marinheiros e 13 Taifeiros. Em 1949, outra alteração reduziu a 

sua lotação para oito Oficiais, dois Suboficiais, 17 Sargentos, 19 Cabos, 52 Marinheiros e 32 

Grumetes . 

         Durante a sua permanência no serviço ativo da Marinha do Brasil de 1937 a 1952 o 

Navio-Hidrográfico Jaceguai navegou 51.136 milhas náuticas. Neste período realizou 

inúmeras comissões de levantamentos hidrográficos e de apoio à sinalização náutica. 

Pelo Aviso nº 317 de 7 de fevereiro de 1952 foi decretada a baixa do serviço ativo da 

Armada do Navio-Hidrográfico Jaceguai com a sua Mostra de Desarmamento sendo passada 

em 12 de novembro de 1952 na Doca 11 de Junho no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. 

          



 

  

 

Foram seus Comandantes: 

Capitão de Corveta Mário da Câmara Hoffmann             17/02/1937 a 17/01/1939 

Capitão-Tenente Paulo Antônio Telles Bardy (Interino)           17/01/1939 a 28/01/1939 

Capitão de Corveta Diogo Borges Fortes              28/01/1939 a 07/01/1941 

Capitão-Tenente Waldeck Lisboa Vampré (Interino)  07/01/1941 a 05/02/1941 

Capitão de Corveta Antônio Adolfo Acioly Doria              05/02/1941 a 06/01/1942 

Capitão de Corveta Aurélio Linhares             06/01/1942 a 24/12/1942 

Capitão de Fragata Benjamim Sodré                     24/12/1942 a 27/04/1943 

Capitão de Corveta Sylvio Borges de Souza Motta      27/04/1943 a 24/10/1943 

Capitão de Corveta Ary dos Santos Rongel           24/10/1943 a 01/06/1944 

Capitão de Corveta Edgar Serra do Vale Pereira      01/06/1944 a 31/05/1945 

Capitão de Corveta Lúcio Martins Meira                  31/05/1945 a 18/01/1946 

Capitão-Tenente Álvaro S. Rodrigues de Vasconcelos (Int.) 18/01/1946 a 08/04/1946 

Capitão de Corveta Carlos das Chagas Diniz          08/04/1946 a 16/10/1947 

Capitão de Corveta Jurandyr da Costa Muller de Campos 16/10/1947 a 04/03/1949 

Capitão-Tenente Adolfo Barroso de Vasconcelos (Interino)     04/03/1949 a 17/03/1949 

Capitão de Corveta Amarilio Alves Teixeira   17/03/1949 a 12/10/1949 

Capitão-Tenente Adolfo Barroso de Vasconcelos (Interino)  12/10/1949 a 12/12/1949 

Capitão de Corveta Pedro Penna Brightmore      12/12/1949 a 20/10/1950 

Capitão de Corveta Sylvio Mattos de Oliveira        20/10/1950 a 15/10/1951 

Capitão-Tenente Flávio Quixadá Linhares (Interino)   15/10/1951 a 29/02/1952 

Primeiro-Tenente Acyr Gomes de Carvalho (Interino)    29/02/1952 a 29/08/1952 

Capitão-Tenente Cláudio dos Santos Plata (Interino)    29/08/1952 a 12/11/1952 

 

 



 

 


