
 

 

JAGUARÃO 

Caça-Submarino/ Faroleiro 

Incorporação: 17 de fevereiro de 1943. 

Baixa: 28 de junho de 1950. 

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

 Caça Submarino da classe "J", quinto de uma série de oito (Javari, Jutaí, Juruá, 

Juruena, Jacuí, Jaguaribe e Jundiaí), cuja quilha foi batida em 8 de abril de 1942, no 

estaleiro W.A. Robinson Shipbuilding Corporation, Ipswich, Massachussets, Estados Unidos, 

sendo lançado ao mar em 12 de novembro de 1942 e incorporado à Marinha estadunidense 

em 3 de dezembro de 1942. 

  O navio, antes de ser entregue à Marinha do Brasil, navegou, sob bandeira americana 

cerca de 1.800 milhas náutica. Foi entregue ao Governo brasileiro, no Chaser Training Center 

de Miami, Flórida, no dia 16 de fevereiro de 1943, ocasião em que foi hasteado, pela primeira 



 

 

vez, o pavilhão nacional. Por meio do Aviso Ministerial nº 363 de 17 de fevereiro de 1943, o 

navio foi incorporado ao serviço ativo da Armada, recebendo o indicativo visual CS55, 

posteriormente alterado para J5. Pelo Aviso Ministerial nº 859 de 28 de abril de 1943 foi 

incorporado à Força Naval do Nordeste, tendo sido desincorporado em 31 de dezembro de 

1945. Pelo Aviso Ministerial nº 1.128 de 20 de maio de 1946 foi incorporado à Diretoria de 

Navegação. Pelo Decreto nº 9.357 de 13 de junho de 1946 foi incorporado a Diretoria de 

Comunicações da Marinha e pelo Decreto nº 22.147 de 9 de janeiro de 1947 foi incorporado a 

Diretoria de Hidrografia e Navegação, quando foi classificado como Navio-Faroleiro.  

 Quarto navio da Marinha do Brasil a ostentar este nome, significa, em tupi-guarani 

“onça pequena”. É também o nome de um município e de um rio do Estado do Rio Grande do 

Sul. O primeiro foi uma Canhoneira, adquirida em 23 de agosto de 1839. O segundo, foi um 

Vapor de Guerra, construído nos estaleiros Mauá da Ponta da Areia, em Niterói em 1859. O 

terceiro foi um Rebocador de madeira, construído na Inglaterra, no final do século XIX, 

reformado posteriormente, passando a ser classificado como navio mineiro e incorporado à 

Armada em 2 de maio de 1917.  

 O navio possuía o casco de madeira (pinho americano), dividido em três 

compartimentos estanques, separados por anteparas transversais de aço. O primeiro 

compartimento limitado pela roda de proa e pela antepara A-1, tinha acesso ao convés por 

meio de uma escotilha e servia como paiol do Mestre e desempenhava a função de 

compartimento de colisão. O segundo compartimento limitado pelas anteparas A-1 e A-2 era 

composto de duas partes separadas por uma antepara de madeira, na parte de vante, entre as 

cavernas 8-12, encontravam-se as instalações sanitárias, onde havia no porão um paiol. Já a 

parte de ré do segundo compartimento servia de alojamento para 16 homens da guarnição, 

onde se tinha 16 armários de madeira e 16 beliches de aço articulados no costado, sendo oito 

de cada bordo. Entre as cavernas 20-26 havia um tanque de água doce com capacidade para 

404 galões e entre as cavernas 27-32 existia outro tanque de água doce com capacidade para 

409 galões. O terceiro compartimento localizado entre a antepara A-2, destinava-se ao paiol 



 

 

de munição. Seu casco possuía um reforço de tábuas de madeira denominado “ice shelting”, 

para permitir a navegação em águas parcialmente congeladas. 

 Possuía as seguintes características principais 108t de deslocamento, 34,024m de 

comprimento total, 32m de comprimento entre perpendiculares, 5,50m de boca e 1,83m de 

calado. A propulsão era feita por dois motores Diesel de 2 tempos, 8 cilindros em linha, 

fabricados pela General Motors, modelo 8-268A, cada um com potência de 500HP a 

1.270RPM que movimentavam por meio de engrenagens redutoras, dois eixos e dois hélices, 

o que permitia desenvolver a velocidade máxima de 15 nós. A energia elétrica, em corrente 

contínua, era fornecida por dois grupos motores Diesel geradores, com 30KVA e 20KVA de 

potência, respectivamente. Existiam seis tanques de óleo combustível, sendo quatro a vante e 

dois a ré, com capacidade de 5564l cada. Existiam também dois tanques de óleo lubrificante, 

localizados na praça dos motores, entre as cavernas 67 e 69, sendo um em cada bordo e com 

capacidade de 208l cada. 

 Seu armamento era constituído por um canhão de 3” calibre 76mm e 23 calibres, MK 

XIV de 1918, duas metralhadoras antiaéreas Oerlikon de calibre 20mm, MK II; duas calhas 

para lançamento de bombas de profundidade pela popa, cada uma com capacidade para 

quatro bombas, quatro calhas singelas para lançamento de bombas de profundidade pela 

borda, à ré, e dois morteiros singelos. As bombas de profundidade eram de 135kg e o navio 

transportava cerca de 20 bombas. O convés avante não era preparado para receber catapulta 

de bomba foguete. O armamento foi retirado em setembro de 1946. 

 Como proteção contra minas o navio possuía uma cinta magnética, conhecida como 

Degaussing e consistia de uma bobina colocada ao redor do navio na parte interna, próximo 

ao casco, na altura do convés. Esta bobina era circulada por uma corrente elétrica comandada 

por um quadro especial, situado na praça de máquinas a boreste e determinada por cartas 

especiais, conforme a zona marítima em que se encontrava o navio. Esta bobina quando 

circulada pela corrente conveniente, anulava o campo magnético do navio o protegendo 

contra minas magnéticas, ela devia ser ligada antes do navio sair do porto e calibrada 

periodicamente.  



 

 

 Para o serviço de escuta submarina, o navio era dotado de um aparelho de escuta WEA 

- 1 fabricado pela RCA e um registrador químico para distância. Quanto as comunicações 

rádio telegráficas, o navio dispunha de um transmissor TCE - 2 da Westinghouse Electric 

Co., com 125w de potência em fonia e CW, três receptores para ondas curtas, médias e 

longas.  

 Para as comunicações visuais, o navio era dotado de bandeiras, escote na verga do 

mastro principal, e um holofote de 12” fabricado por Crouse Hinds Company, tipo CCH 

900011B, lâmpada com potência 1000w. Para a navegação o navio era dotado de duas 

agulhas magnéticas, sendo uma padrão no tijupá e uma de governo no passadiço, um 

radiogoniômetro tipo CRM. O navio era dotado de um bote com capacidade para 8 homens, 

duas balsas de cortiça para 8 homens cada uma e 25 coletes salva vidas. 

 Para força e luz elétrica o navio dispunha de dois dínamos principais de 20kw, corrente 

contínua acionado por dois motores General Motors, modelo 2-71. Essas unidades eram 

equipadas com um sistema elétrico de partida de 24v, o qual inclui 4 baterias de 6v, um 

gerador de 24v, um regulador automático de voltagem e um motor de partida de 24v. 

Existiam também um dínamo secundário para instalação de força dos transmissores com a 

potência de 0,8Kw, 120v, 6,6A e 800 ciclos. Para aguada o navio possuía três tanques de 

água doce, dois com a capacidade de 1.533l cada e um com a capacidade de 1.544l. 

 Para colisão o navio possuía 25 coletes salva-vidas, guardados no bote e quatro bóias 

salva-vidas localizadas a ré da plataforma das metralhadoras. Para o caso de abandono o 

navio dispunha de um bote e duas balsas, onde uma dessas embarcações tinha capacidade 

para oito homens e era equipada com quatro remos.    

 Sua tripulação era de três Oficiais, dois Suboficiais, sete sargentos, quatro Cabos, e 

onze Marinheiros. 

 Os navios da classe "J" eram classificados na Marinha dos Estados Unidos como SUB-

CHASERS (SC) e conhecidos na Marinha do Brasil como caças-pau (casco de madeira) em 

contraposição aos caças-ferro da Classe "G" (casco de ferro). O armamento era razoável 

contra submarinos submersos, mas insuficiente para combate na superfície. Foram 



 

 

empregados no Brasil em serviços muito superiores à própria capacidade. Suas tripulações 

sofriam grande desgaste físico porque, embora esses navios tivessem boa estabilidade, 

jogavam bastante, tendo à vezes seus tripulantes de dormir amarrados nos beliches. A comida 

era deficiente, pois em sua cozinha, de dimensões diminutas, nem sempre podiam manter-se 

as panelas no fogão. A disponibilidade de água doce era restrita para beber e cozinhar, o que 

aumentava o desconforto da tripulação, principalmente quando escoltavam comboios de 

Trinidad a Recife ou de Recife a Belém. O uniforme reduzia-se a calção e sandálias. O 

alojamento dos oficiais consistia num pequeno camarote de quatro beliches com um exíguo 

banheiro. 

 O Caça-Submarino Jaguarão partiu de Miami, no dia 9 de março de 1943, com destino 

ao Brasil, fazendo escalas em Key West (USA), Guantanamo (Cuba), Porto Rico (USA), 

Trinidad, e Belém, onde chegou em 23 de maio de 1943, após participar na última etapa da 

derrota, da escolta de um comboio de 10 navios mercantes.  

 Em maio de 1944, quando navegava nas proximidades do arquipélago de Fernando de 

Noronha, foi atacado por engano por um dirigível estadunidense, que lançou uma bomba de 

profundidade que explodiu a cerca de 20 metros pelo través, sem contudo causar danos ao 

navio. 

 Durante o período que integrou a Força Naval do Nordeste comboiou 42 navios 

brasileiros e 52 estrangeiros, participando de 19 comboios. E durante sua permanência no 

serviço ativo da Armada como Caça-Submarino e, navegou um total de 68.986,6 milhas 

náuticas, sendo que 57.187 milhas náuticas e 256 dias de mar em operações de guerra, no 

período de março de 1943 a novembro de 1945. Neste período, comboiou cerca de 484.828 

toneladas de navios em 1943, 167.299 toneladas em 1944 e 73.380 toneladas em 1945. 

 A partir de maio de 1946 foi classificado como Navio-Faroleiro e realizou comissões 

de auxílio à sinalização náutica, para a Diretoria de Hidrografia e Navegação.     

  Pelo Aviso Ministerial nº 1.142 de 25 de junho de 1950 foi determinada a baixa do 

serviço ativo da Marinha do Brasil do então Navio-Faroleiro Jaguarão, que teve a sua Mostra 



 

 

de Desarmamento realizada em 28 de junho de 1950, no Arsenal de Marinha do Rio de 

Janeiro. 

 Suas principais comissões: 

03/03/1943 – Largou da boia de Key West, Flórida Estados Unidos para participar da escolta 

submarina de um comboio destinado Guatanamo Bay (Cuba); 

01/04/1943 – Desatracou da Base Naval de Guatanamo para escoltar o navio estadunidense 

SC1473 até São João de Porto Rico; 

30/04/1943 – Desatracou do cais do Porto de Belém (PA) para escoltar os Navios-Mercante 

brasileiros Pedro I, Itaimbé e Itaité. O Pedro I com destino a Fortaleza (CE), o Itaité para São 

Luís (MA) e o Itaimbé com destino a Natal (RN), onde encerrou o comboio; 

02/06/1943 – Desatracou do cais do Porto de Belém (PA) e seguiu para o Porto de São Luiz 

(MA) escoltando o Navio-Mercante brasileiro Itaipu; 

05/06/1943 – Escoltou o Navio-Mercante Itaipu que transportava 712 trabalhadores de 

borracha até o Canal de Bragança no rio Pará; 

11/06/1943 – Desatracou do cais do Porto de Belém (PA) para escoltar o Navio-Mercante 

Almirante Alexandrino com destino a São Luiz (MA); 

13/06/1943 – Desatracou do cais do Porto de São Luiz (MA) escoltando os Navios-Mercante 

Almirante Alexandrino, Farrapo, Araranguá e Alco Abanner até Fortaleza (CE); 

07/07/1943 – Desatracou do cais do Porto de Recife para prestar socorro aos Navios-

Mercante estadunidenses James Robertson e William Boyce Thompson e recolheu 24 

náufragos; 

30/09/1943 – Desatracou do cais do Porto de Salvador (BA) e seguiu com o Caça-Submarino 

Javari para escoltar o Navio-Auxiliar Vital de Oliveira; 

14/11/1944 – Suspendeu de Natal (RN) escoltando com o Caça-Submarino Gurupi o Navio-

Mercante Santarém que transportava tropas do Exército brasileiro; 

17/07/1945 – Desatracou do Porto do Rio de Janeiro (RJ) para participar do grupo constituído 

das Corvetas Carioca, Camocim e do Caça-Submarino Guaíba para escoltar o Navio-



 

 

Transporte General Meigs que transportava um escalão da Força Expedicionária Brasileira da 

Ilha Rasa (RJ) até o Porto do Rio de Janeiro (RJ); 

03/08/1945 – Desatracou do Porto do Rio de Janeiro para a integrar a escolta que foi prestar 

homenagem a um contingente da Força Expedicionária Brasileira que regressava no Navio-

Mercante Pedro I; 

22/10/1945 – Suspendeu do Porto do Rio de Janeiro (RJ) para integrar a escolta que foi 

prestar homenagens ao Segundo Escalão da Força Expedicionária Brasileira que regressavam 

a bordo do Navio-Transporte estadunidense Mariposa; 

08/07/1947 – Desatracou da Doca 11 de junho (RJ) para verificar a posição mais apropriada 

para a construção do novo farol em Canavieiras (BA), como também inspecionar os faróis 

faroletes daquela região. 

 

 Foram seus comandantes:   

Capitão-Tenente Oswaldo de Macedo Côrtes    16/02/1943 a 29/01/1945 

Capitão-Tenente Orlando Ferreira da Costa                                  29/01/1945 a 08/01/1946 

Capitão-Tenente Raymundo Eduardo Jansen                                08/01/1946 a 01/07/1947 

Capitão-Tenente Ernesto Walter Ulrich Tobler                             01/07/1947 a 10/08/1949 

Primeiro-Tenente Paulo Viana Castello Branco (Interino)           10/08/1949 a 08/03/1950 

Capitão-Tenente  Gylvandro Pedrosa Caldas (Interino)               08/03/1950 a 17/04/1950 

Capitão-Tenente Raul de Castro e Silva               17/04/1950 a 28/06/1950 

 

 


