
 

 

JAVARI 

Caça-Submarino/Navio-Hidrográfico 

 

Incorporação: 7 de dezembro de 1942. 

Baixa: 29 de dezembro de 1949. 

 

Caça-submarino de casco de madeira, primeiro de uma série de oito (Jutaí, Juruá, 

Juruena, Jaguarão, Jacuí, Jaguaribe e Jundiaí) construído nos Estados Unidos. Teve seu 

lançamento ao mar em 25 de setembro de 1942. Foi entregue em Miami em 7 de dezembro de 

1942. Na Marinha dos Estados Unidos, era o SC-763 e, ao ser incorporado à Marinha do 

Brasil, recebeu o indicativo CS-51, sendo posteriormente alterado para J-1. 

Quinto navio a ostentar este nome e homenageia um dos grandes rios da bacia 

amazônica. A palavra Javari vem do tupi-guarani Yauari e significa rio da onça. O primeiro 

navio com este nome foi um monitor de oceano, com estrutura de aço e construído pelos 

estaleiros franceses no ano de 1875 e que foi a pique em novembro de 1893, próximo à Ilha 

Fiscal no Rio de Janeiro. O segundo navio com este nome foi um monitor destinado a 

navegação fluvial e encomendado pelo Governo brasileiro à Inglaterra em 1914, mas com a 

eclosão da Primeira Guerra Mundial foi requisitado pelo Governo inglês. O terceiro navio 

com este nome foi um navio com casco de aço, entregue pelo Lloyde Brasileiro e classificado 

como transporte de guerra em 1923. O quarto navio foi um contratorpedeiro construído pela 

Inglaterra em 1938 em encomenda feita pelo Governo brasileiro, mas com a eclosão da 

Segunda Guerra Mundial foi requisitado pelo Governo inglês. 

Possuía as seguintes características principais: 108 t de deslocamento máximo; 34,02 m 

de comprimento total; 32,0 m de comprimento entre perpendiculares; 5,5 m de boca máxima; 

e 1,83 m de calado. 

A propulsão era feita por dois motores diesel de dois tempos, oito cilindros em linha, 

fabricados pela General Motors, modelo 8-268A, cada um com potência de 500 HP, 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 30 KVA e 20 KVA de potência, 

respectivamente. 

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

de 1918, duas metralhadoras antiaéreas Oerlikon de 20 mm, 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 135 kg e o navio transportava 

cerca de 20 bombas. 

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 às 

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

Westinghouse Electric Co., com 125 w 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. 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. 

Para salvamento, o navio possuía um bote com capacidade para oito homens, duas 

balsas de cortiça para oito homens cada uma e 25 coletes salva-vidas. Sua tripulação era de 

três oficiais, dois suboficiais, sete sargentos, quatro cabos e onze marinheiros. 

Os 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 caça-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 às 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 só dava para 

pequenas abluções, para beber e para 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. 

Durante a Segunda Guerra Mundial, o Caça-Submarino Javari navegou 49.048 milhas, 

em 218 dias do mar e escoltou 34 comboios. 

O navio encalhou, em 18 de novembro de 1949, ao norte do Cabo de São Tomé (RJ) 

por erro de navegação, perdendo-se, apesar do socorro que lhe prestaram o Rebocador Tritão, 

o Contratorpedeiro Amazonas e os Caças-Submarinos Guaporé e Gurupi.  

Por meio do Aviso Ministerial nº 1759 de 9 de setembro de 1946 foi classificado como 

Navio-Hidrográfico. Teve baixa do Serviço Ativo por meio do Aviso Ministerial nº 2538 de 

29 de dezembro de 1949. 

Suas principais comissões: 

03/07/1943 – Juntamente a Corveta Caravelas e o Caça-Submarino Jaguarão escoltaram de 

Salvador (BA) até Recife (PE) sete mercantes; 

05/04/1943 – Participou da operação de caça realizada no largo do estreito da Flórida nos 

Estados Unidos, quando um navio-petroleiro estadunidense foi atacado por submarinos, nas 

proximidades de Miami, que afundou; 

19/07/1944 – Escoltou o Navio-Auxiliar Vital de Oliveira, que viajava de Natal (RN) para 

Cabedelo (PB), a 19 de julho de 1944, mas tendo perdido o contato com este, deixou sem 

proteção, o qual foi torpedeado; 

28/04/1945 – Escoltou o Navio-Auxiliar José Bonifácio, de Salvador (BA) para Vitória (ES); 

03/05/1945 – Desatracou da ponte do Comando Naval do Leste em Salvador (BA) para 

escoltar o Navio-Auxiliar José Bonifácio até o Rio de Janeiro (RJ); 



 

 

14/09/1945 – Desatracou do cais da Ilha das Cobras (RJ) para escoltar o Navio-Transporte 

estadunidense Mariposa, que conduzia o Segundo Escalão da Força Expedicionária 

Brasileira, desde a Ilha Rasa (RJ) até o cais do Porto do Rio de Janeiro (RJ); 

03/05/1946 – Desatracou da doca 11 de Junho para inspecionar os faróis das Ilhas de Maricas 

(RJ) e Palmas (RJ); 

05/06/1946 – Desatracou do trapiche Carlos Hocpeke (SC) para realizar o serviço de 

Hidrografia nas proximidades da Ilha da Rita (SC); 

15/10/1947 – Desatracou de Aratu (BA) para efetuar a varredura e sondagens no canal de 

acesso à Base de Aratu; 

21/11/1947 – Desatracou de contrabordo do navio-hidrográfico Lahmeyer na doca 11 de 

Junho para realizar inspeção das instalações da Ilha Rasa (RJ); 

02/12/1947 – Desatracou do Porto de Recife (PE) para efetuar pesquisa de um alto-fundo nas 

proximidades do Farol de Olinda (PE); 

24/12/1947 – Suspendeu do Porto do Rio de Janeiro (RJ) com destino a Enseada de Búzios 

(RJ) para integrar a Comissão de Levantamento da Costa Leste; 

06/01/1948 – Suspendeu do Porto do Rio de Janeiro (RJ) com destino a Arraial do Cabo (RJ) 

para integrar a Comissão de Levantamento da Costa Leste; 

05/03/1948 – Desatracou da Doca 11 de Junho (RJ) com destino ao Canal de Itacurussá (RJ) 

para participar dos exercícios realizados por uma Força-Tarefa de Operações Anfíbias na 

Baía de Sepetiba (RJ) com a cooperação de um destacamento de Guerra Química do Exército 

e uma Esquadrilha de aviões da Força Aérea Brasileira; 

13/07/1949 – Desatracou da doca 11 de Junho (RJ) com destino à Cabo Frio (RJ) para 

realizar pesquisas oceanográficas, observações meteorológicas e inspeções de balizamento. 


