
JAVARI

Navio Varredor/Navio Auxiliar

Incorporação: 15 de agosto de 1960.

Naufrágio: 17 de fevereiro de 1982.

   

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

Navio-varredor costeiro, cuja quilha foi batida em 27 de outubro de 1942. Foi lançado

ao mar no Estaleiro Henry C. Grebe & Co., Chicago, Illinois, EUA em 8 de maio de 1943 e

incorporado à Marinha dos Estados Unidos em 28 de agosto de 1943 com a denominação de

USS Cardinal. Os navios dessa classe foram incorporados na Marinha estadunidense com a

classificação de YMS, que foi alterada para MSC em 1955. Recebeu o indicativo visual MSC

04. Teve baixa da Marinha dos Estados Unidos em 18 de novembro de 1957.



No período que esteve com a bandeira estadunidense, o  USS Cardinal caracterizou-se

por sua destacada atuação em operações durante a Segunda Guerra Mundial. Além de vários

serviços de comboio nas costas americanas e na África do Norte, apoiou a invasão da França

Meridional fazendo varredura do Porto de Nice sob o fogo inimigo das baterias costeiras. Em

seguida, no primeiro semestre de 1945, realizou varredura dos portos de Palermo, na Sicília, e

Cagliari,  na Sardenha, quando foi destacado para operar no Pacífico,  nas ilhas do Havaí,

Marianas e Filipinas. O USS Cardinal recebeu uma estrela de combate pelo apoio à invasão

aliada na França Meridional no período de 25 de agosto a 25 de setembro de 1944.

Foi cedido ao Brasil sob o Programa de Auxílio Militar (MAP) - juntamente ao Jutaí, o

Juruá e o Juruena - e incorporado à Marinha do Brasil em 15 de agosto de 1960 pelo Aviso

Ministerial n° 1.380 e Mostra de Armamento na mesma data, com o indicativo visual M 11.

Sexto navio da Marinha do Brasil a receber o nome Javari, do tupi Iauary, que designa

palmeira característica da região amazônica, em homenagem ao rio homônimo que é afluente

do Solimões.  O primeiro navio assim batizado foi  um monitor  de oceano,  casco de aço,

construído  em  1875,  nos  Estaleiros  Forges  et  Chantiers,  França,  com  3.700  t  de

deslocamento. Aderiu à Revolta da Armada em 1893, sendo posto a pique junto à Ilha Fiscal

por disparos das Fortalezas da Barra do Rio de Janeiro. O segundo foi um monitor fluvial de

1.200  t  construído  em  1914,  nos  estaleiros  Vickers,  Inglaterra,  que  não  chegou  a  ser

incorporado  à  Armada.  Com  a  conflagração  europeia,  foi  requisitado  pelo  Almirantado

britânico e incluído em sua Armada com o nome de Messey. O terceiro navio foi um vapor

mercante  de  1.254 t,  do Lloyd Brasileiro,  incorporado à  Armada em 1923,  como navio-

auxiliar.  O quarto foi  um contratorpedeiro da Classe  Hero  de 1.340 t,  encomendado aos

Estaleiros de Samuel White, Cowes, Inglaterra, lançado ao mar em julho de 1939. Antes de

terminada sua  construção foi  requisitado pelo  Almirantado inglês  em face da  eclosão da

Segunda Guerra Mundial. O quinto foi um caça-submarino de madeira, de 108 t, ex-SC-763,

construído nos  Estados  Unidos  em 1942,  e  apelidado na Marinha brasileira  de caça-pau.

Participou em escoltas e patrulhas dos Estados Unidos para o Brasil e subárea do Atlântico

Sul Ocidental durante a Segunda Guerra Mundial.



O casco do Navio Varredor Javari foi construído em madeira de pinho de riga sangrado,

duplo, com tabuado em sentido longitudinal na parte externa e transversal na parte interna.

Possuía 104 cavernas, e suas características principais eram: 303,1 t de deslocamento a plena

carga; 245 t de deslocamento leve; 41,45 m de comprimento total; 39,62 m de comprimento

entre perpendiculares; 9,38 m de boca externa; 3,74 m de boca moldada; 2,98 m de calado

pesado à vante; 3,58 m de calado pesado à ré; 2,21 m de calado leve à vante; 2,28 m de

calado leve à ré;  velocidade máxima sustentada 12 nós;  velocidade máxima de 13,5 nós;

velocidade econômica 8,5 nós e raio de ação com velocidade mantida de 1.500 milhas.

Era equipado com dois motores Diesel, Cleveland Diesel Engine, GMC, modelo 8.268-

A, 500 BH cada um, 1.270 RPM, oito cilindros, injeção sólida, que acionavam dois hélices de

bronze manganês, 4 pás com 1,27 m de diâmetro. Possuía uma chaminé, leme duplo em metal

naval, acionado eletricamente ou manualmente através da própria roda e por um sistema de

talhas e cana de leme diretamente do convés da popa em caso de emergência. Tinha uma

caldeira auxiliar Bethlehem Foondy & March Co., movida a óleo Diesel, 250.000 BTU/h,

operação automática, ignição elétrica, um grupo destilatório E.B.Badger, compressor a vapor,

1.000 galões/dia, dois geradores GE Diesel, 120 cc, 60kw e 30 kw 

Para fornecimento de energia elétrica possuía um gerador de emergência GE, 250 cc e

540 kw. Para operações de varredura possuía dois compressores de ar, alta pressão, Gardner

Denver, 600 psi. E para o conforto da tripulação possuía uma câmara frigorífica Jordan de 6

pés cúbicos no paiol de mantimentos, uma geladeira de 30 pés cúbicos GE e uma geladeira de

8 pés cúbicos GE.

Era armado com dois reparos duplos de metralhadoras Oerlinkon, 20 mm, 72 calibres,

MK-24-6, localizados um em cada bordo, cuja finalidade principal era a destruição de minas

e  proteção  antiaérea.  A  direção  de  tiro  era  feita  do  tijupá  através  de  circuito  telefônico

autoexcitado ligado às metralhadoras. Dispunha de um paiol de munições com capacidade

para 65 cunhetes de 20 mm e dotação de armamento portátil, possuindo ventilação natural e

rede de borrifo.



Era dotado de dois equipamentos para varredura de minas de fundeio tipo O, Oropesa

type gear, MK2, tamanho 4, Vulcan Iron Work. Possuía um equipamento para varreduras de

minas magnéticas GE, tipo M, MKS, Ward & Leonard Co., um equipamento de varredura de

minas acústicas tipo, um guincho de quatro carretéis de cabo de aço e dois tambores para

manobras de varredura situados na popa.

Em 1965, foram acrescentados os seguintes equipamentos: quatro tesouras mecânicas

MK9; vinte e quatro tesouras mecânicas MK 11; oito tesouras explosivas MK 12; 12 tesouras

explosivas MKl4 e três tesouras explosivas MK l5.

Para  comunicações,  navegação  e  detecção  dispunha  dos  seguintes  equipamentos:

bandeiras;  Scott;  holofotes;  dois  transmissores;  cinco  receptores;  dois  transceptores;

radiogoniômetro;  uma  agulha  giroscópica  Sperry  modelo  14-1;  duas  repetidoras  Sperry

modelo 15-c; ecobatímetro Raytheon, modelo 721 A, instalado em 1967 em substituição ao

modelo original Blundworth Incorp. NJ8; radar de busca de superfície Raytheon AN-SPSS;

uma repetidora RCA AN/SPA-4A e um registrador de distância CAN-55124A Sagano Elétric

Co. AN/UPX-12B Raytheon Man Co.

Para salvamento e serviços, dispunha de um bote de fibra de vidro com motor Mercury,

6HP, para 4 homens e de 3 balsas infláveis com capacidade para 15 homens cada uma.

Sua tripulação era composta por 4 oficiais e 29 praças.

Após sua incorporação, foi subordinado à Primeira Divisão de Navios-Varredores da

Força de Minagem e Varredura, criada pelo Aviso Ministerial n.º 0818, de 12 de maio de

1961, inicialmente sediada no Rio de Janeiro e subordinada ao Comando do Primeiro Distrito

Naval.  Neste  período  o  Javari cumpriu  missões  básicas,  além  de  participar  de  várias

Operações DRAGÃO e UNITAS e executar diversas tarefas especiais, tais como: socorro e

salvamento; patrulha da entrada da Baía de Guanabara; vigilância de navios hidrográficos;

viagens  de  adestramento  para  oficiais  da  Marinha  Mercante;  operações  de  desembarque

anfíbio; estabelecimento do canal varrido de acesso ao terminal marítimo da Petrobras na

Baía  de  Guanabara;  varredura  de  verificação  para  a  construção  da  Ponte  Rio-Niterói;

operação de vacinação nas ilhas do litoral de São Paulo; assistência médico-odontológica às



populações carentes do litoral  do Nordeste  e de populações ribeirinhas do estado de São

Paulo.

Em 1967, a Força de Minagem e Varredura passou a chamar-se Esquadrão de Minagem

e Varredura.

Em 1968, realizou viagem de adestramento, compondo Grupo Tarefa com os Navios

Varredores  Jutaí,  Juruá  e  Juruena  e os Navios Patrulha  Piranha  e  Piraquê,  visitando os

Portos  de  Santos  (SP),  Ilha  Bela  (SP),  Angra  dos  Reis  (RJ)  e  Vitória  (ES). Viagem de

adestramento em GT, com os navios anteriormente citados, para representar a Marinha do

Brasil no Rio Grande do Sul na Semana da Pátria. Portos visitados: Santos (SP), Itajaí (SC),

Rio Grande (RS), Porto Alegre (RS) e Paranaguá (PR).

Em 7 de março de 1971, foi transferido junto com a Força de Minagem e Varredura para

a Base Naval de Aratu, em Salvador (BA).

Em 26 de julho de 1974, por Ato Ministerial foi reclassificado como Navio Auxiliar, e

foi transferido do Esquadrão de Minagem e Varredura para o Grupamento Naval do Leste,

subordinado ao Comando do Segundo Distrito Naval, com indicativo visual U 18, sob cuja

subordinação permaneceu até a data em que foi desativado.

Em 9 de setembro de 1977, com o Presidente da República Ernesto Geisel, embarcado

na  Fragata  Niterói,  participou  da  Revista  Naval  em  sua  homenagem,  junto  com  os

Contratorpedeiros  Pará  e  Alagoas,  Corvetas  Purus  e  Caboclo,  Navios  Varredores  Aratu,

Anhatomirim, Atalaia, Araçatuba e Albardão, e o Navio Auxiliar Juruá.

Em 13  de  março  de  1980,  o  Javari  tornou-se  o  primeiro  navio  a  ser  docado  pelo

Elevador de Navios da Base Naval de Aratu, para ser submetido a reparos em suas obras

vivas. Em abril, participou de uma operação realizada pelo Comando do Segundo Distrito

Naval (Com2ºDN). A manobra consistia em um exercício de defesa das instalações portuárias

e  plataformas  marítimas  pela  Petrobras  no  litoral  de  Sergipe.  Contou  também  com  a

participação das Corvetas Caboclo e Purus, do Navio Auxiliar Juruá, do Grupamento Naval

do Leste (GrupNLeste), e dos Navios Varredores Aratu e Anhatomirim, da Força de Minagem



e  Varredura  (ForMinVar).  A  Corveta  Purus,  em  companhia  do  Rebocador  Subauna  da

Petrobras, representou a força inimiga nesse exercício.

Em 1981, participou de outra operação realizada no litoral sergipano com o propósito de

defesa das instalações portuárias, terminais e plataformas marítimas naquela região, incluindo

desembarque anfíbio, varredura de minas e controle do trafego marítimo. Os navios formaram

dois Grupos Tarefa, um do Grupamento Naval do Leste comandado pelo Capitão de Mar e

Guerra  Alberto  Lima  do  Amaral,  composto  pela  Corveta  Purus,  Navios  Varredores

Araçatuba e Albardão e Navios Auxiliares Juruá e Javari; e outro, do Grupamento Naval do

Nordeste, comandado pelo Capitão de Mar e Guerra Jorge Ponsati da Silva Pereira, com a

Corveta Forte de Coimbra e os Navios Patrulha Costeiro Poti e Pirajá. 

Em  25  de  maio  de  1982,  o  Navio  Auxiliar  Javari foi  submetido  à  Mostra  de

Desarmamento e dado baixa do serviço ativo, em cerimônia realizada no cais da Base Naval

de  Aratu,  de  acordo com a  Portaria  Ministerial  n°  0189,  de  17 de  fevereiro  de  1982,  e

entregue à Diretoria-Geral do Material da Marinha.

Durante o período que serviu à Marinha do Brasil, o Navio Auxiliar  Javari  navegou

79.343  milhas  e  participou  de  diversas  operações  DRAGÃO  e  UNITAS,  além  de  ter

executado tarefas especiais, como socorro e salvamento, patrulhamento da entrada da Baia de

Guanabara,  vigilância  de navios  hidrográficos e,  até  mesmo,  viagens  de adestramento  de

oficias da Marinha Mercante.

Com excelente folha de serviços, os navios-varredores foram embarcações de grande

importância para a Marinha, tanto pelo aspecto operativo como pelo cunho humanitário das

muitas missões de caráter social por eles desenvolvidas.

A missão principal dos navios-varredores dessa classe era a remoção ou a destruição das

minas lançadas pelo inimigo. Para tal fim, executavam a operação de varredura de minas, que

consistia  em navegar  em águas  minadas,  rebocando  equipamentos  especiais  destinados  a

remover minas ou a provocar sua explosão. O risco de tal operação era grande e, por esse

motivo, os navios-varredores foram construídos de modo a serem, na medida do possível,

imunes à ação das minas. Para isso, apresentavam o casco de madeira, o que reduzia o campo



magnético por eles formado e assim eliminavam a possibilidade de virem a ser destruídos por

minas magnéticas.  Seus motores eram assentados sobre suportes de borracha,  de modo a

reduzir ao mínimo a transmissão de ruídos para a água e a consequente explosão de minas

acústicas  vizinhas.  Os  hélices,  durante  a  operação  de  varredura,  funcionavam  em  baixa

rotação e, consequentemente, ocasionando pouco ruído e pequena variação de pressão, o que

evitava  o  perigo  de  explosão  próximo  ao  navio,  de  minas  de  influência  acústica  ou  de

pressão. Suas dimensões eram reduzidas, de modo que pequena era também a probabilidade

de colisão contra minas.

Foram seus Comandantes:

Capitão-Tenente Francisco Paulo Magaldi 15/08/1960 a 27/03/1962

Capitão-Tenente Waldemar José dos Santos 27/03/1962 a 11/12/1962

Capitão-Tenente Ernesto Heitor Mello da Cunha 11/12/1963 a 08/09/1964

Capitão-Tenente Nelson Teixeira Pacheco 08/09/1964 a 08/05/1964

Capitão-Tenente Carlos Alberto do Valle Milanez (interino) 08/05/1964 a 16/07/1964

Capitão-Tenente Manoel Simões Machado 16/07/1964 a 28/09/1965

Capitão-Tenente Carlos Augusto Guimarães de Andrade 28/09/1965 a 06/07/1966

Capitão-Tenente Ayrton de Medeiros Cabral 06/07/1966 a 29/09/1967

Capitão-Tenente Ronaldo Francisco Santoro 29/09/1967 a 29/09/1968

Capitão-Tenente Fábio Soares Carmo 29/09/1968 a 07/08/1969

Capitão-Tenente Álvaro Celso Paranhos Lima Porto 07/08/1969 a 05/08/1970

Capitão-Tenente Roberto Guimarães Carvalho 05/08/1970 a 16/07/1971

Capitão-Tenente Roberto Olívio Nunes 16/07/1971 a 26/02/1973

Capitão-Tenente Sérgio Nunes de Azevedo 26/02/1973 a 22/02/1974

Capitão-Tenente José Maurício Lagoeiro de Magalhães 22/02/1974 a 01/08/1975

Capitão-Tenente Antônio Francisco de Paula Neto 01/08/1975 a 16/07/1976

Segundo-Tenente Mario Vieira Raymundo (interino) 16/07/1976 a 03/09/1976

Capitão-Tenente Reginaldo Gomes Garcia dos Reis 03/09/1976 a 27/10/1977



Capitão-Tenente Manoel Francisco Marques Filho 27/10/1977 a 23/02/1979

Capitão-Tenente Sidairton Silva 23/02/1979 a 05/03/1981

Capitão-Tenente Jorge Ferreira dos Santos 05/03/1981 a 17/02/1982


