
JOSÉ BONIFÁCIO

Navio Hidrográfico/Navio Auxiliar/Navio Faroleiro

Incorporação: 29 de outubro de 1931.

Baixa: 15 de julho de 1965.     

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

Navio Mercante, lançado ao mar em 7 de setembro de 1908 e construído no Estaleiro

Ailsa Shipbuilding Co. Ltd., Troon, Inglaterra, para a Companhia Nacional de Navegação

Costeira, onde recebeu o nome de Itapema,  fazendo o serviço de navegação comercial ao

longo da costa brasileira até 1931, quando foi adquirido pela Marinha do Brasil.

O navio foi incorporado à Esquadra, pelo Aviso Ministerial n.º 3.785, de 29 de outubro

de 1931, e classificado como Navio Hidrográfico.



Em 4 de janeiro de 1932, pelo Aviso nº 001, foi transferido pela primeira vez para a

Diretoria de Navegação, para ser empregado na manutenção de faróis e balizamentos e, em 2

de  dezembro,  pelo  Aviso  n°  3.139,  o  Ministro  da  Marinha  resolveu  mudar  o  nome  do

Itapema para José Bonifácio, e o classificou como Navio Auxiliar de 2ª classe.

Em 27 de julho de 1933, pelo Aviso nº 2.612, voltou a ser subordinado à Esquadra,

retornando logo depois à Diretoria de Navegação.

Segundo navio a ostentar esse nome na Marinha do Brasil, homenageia o Patriarca da

Independência José Bonifácio de Andrada e Silva. O primeiro navio assim batizado foi um

antigo iate de recreio do milionário Paul Demers, que esteve por longo tempo fundeado e

inativo no Porto de Salvador, Bahia, quando foi hipotecado ao Banco do Brasil.

O navio foi construído em aço, com 135 cavernas e possuía as seguintes características

principais: 1.842,74 t de deslocamento bruto; 973,90 t de deslocamento líquido; 86,0 m de

comprimento total; 12,1 m de boca máxima; 6,42 m de pontal; 15 pés de calado máximo; 9

pés de calado mínimo e 9 nós de velocidade máxima mantida; uma chaminé e dois mastros.

Seu armamento era constituído por dois canhões de 47 mm.

Para a manobra, o navio dispunha de um leme acionado por uma máquina alternativa a

vapor e um servo motor e roda de leme no passadiço. Para propulsão era equipado com duas

máquinas alternativas a vapor, tríplice expansão, tipo Ailsa Shipbuilding, cada uma com 3

cilindros, potência máxima de 1.273 HP cada uma. O vapor era produzido por duas caldeiras

do  tipo  cilíndrica,  escocesa,  flamatubular,  chama  invertida,  tiragem  natural,  com  três

fornalhas corrugadas tipo Fox.

Para  a  aguada,  o  navio  possuía  um grupo  destilatório  de  simples  efeito,  de  baixa

pressão, capaz de produzir cerca de quatro toneladas de água por quarto.

A energia elétrica era fornecida por duas máquinas elétricas movidas por máquinas

alternativas a vapor,  com potência máxima de 12 kw, gerando 100 volts  e 170 ampères.

Existiam ainda,  dois  geradores  secundários  movidos  por  motor  a  gasolina.  Em 1955,  as

máquinas  elétricas  foram  substituídas  por  dois  turbogeradores  de  60  kw  a  1800  RPM,

fabricados  pela  Westinghouse  Steam  Turbine.  Em  1960,  foi  instalado  um  grupo  Diesel



gerador Mercedes Benz, 56 HP, 1.700 RPM, 30 kw, 500 ampères. Em 1962, foi instalado

mais um grupo motor Diesel gerador, com 15 kw de potência.

Possuía as seguintes embarcações miúdas para serviços de hidrografia e salvamento:

duas lanchas hidrográficas tipo DHN; uma lancha com casco de escaler; uma lancha com

casco de lancha hidrográfica; e dois escaleres com seis remos cada um. 

A lotação do navio em tempo de paz era de 9 oficiais, 2 suboficiais, 19 sargentos, 14

cabos, 54 marinheiros de 1ª classe, 41 marinheiros de 2ª classe e 20 grumetes.

De 1934 a 1935, foi submetido a um período de reparos.

Em 16 de julho de 1936, partiu do Rio de Janeiro com destino a Belém (PA) com a

missão  de  dar  assistência  aos  faróis  intermediários,  transportar  suprimento  anual  para  os

faróis da costa norte e material para a construção do novo Farol de Salinas. Em setembro,

encontrava-se em Belém (PA) para iniciar a desmontagem do segundo Farol de Salinas em

Gurupy/Apeú e o início da montagem do terceiro, em nova posição. Na madrugada de 12 de

setembro de 1936, tentou sem sucesso prestar auxílio ao Navio Auxiliar Calheiros da Graça

que avançou a marcação de segurança do Farol dos Reis Magos, na entrada de Natal (RN), e

encalhou nas Pedras Cabeças de Negro. Prestou auxílio ao Navio Auxiliar Vital de Oliveira,

que encalhou nos baixios na entrada do Porto de Tamandaré, em Pernambuco.

Em 1937,  realizou  comissão  de  apoio  aos  faróis  e  ao  balizamento  entre  o  Rio  de

Janeiro  e  Recife  (PE),  ajudando  também  na  construção  do  novo  farol  de  Salinas  (PA).

Realizou mais duas comissões de apoio aos faróis e balizamento da região norte, subindo o

Rio Amazonas até Manaus (AM), sendo que em uma dessas, em 23 de agosto, o comandante

do José Bonifácio inaugurou o terceiro Farol de Salinas (Salinópolis), em Capanema (PA) a

1,7 milhas da posição da torre anterior.

Em 1938,  voltou  a  ser  classificado  como Navio  Auxiliar,  sempre  à  disposição  da

Diretoria de Navegação e neste ano realizou comissão de apoio aos faróis e ao balizamento na

costa de Santa Catarina, Paraná e entre julho e outubro em Recife (PE) e São Luís (MA).

Em 1939, realizou comissão em Paranaguá (PR). No mesmo ano, realizou comissão ao

Maranhão e ao Rio Grande do Norte, recolhendo grande quantidade de sucata de ferro de



Fortaleza  (CE)  e  Natal  (RN),  trazendo-a  para  o  Arsenal  de  Marinha  do  Rio  de  Janeiro.

Realizou o transporte de 300 aprendizes-marinheiros do Rio de Janeiro para a Escola da

Enseada Baptista das Neves, em Angra dos Reis.

Em 1940, seguiu para Natal (RN) transportando material para a construção da nova

torre do Farol, em Calcanhar, e o Iate Rubim para servir ao transporte de material entre Natal

e  Calcanhar  e  para  serviços  gerais  de  faróis  e  balizamento  no  Rio  Grande  do  Norte.

Transportou material para os faróis de Abrolhos e Fernando de Noronha e para a construção

da Base Naval de Natal.

Durante  a  Segunda Guerra  Mundial,  entre  1942 e  1945,  realizou inúmeras  viagens

comerciais  e  de  transporte  de  pessoal,  como navio  solto  ou  fazendo parte  de  comboios,

subordinado ao Comando Naval do Centro. Neste período, o navio estava dotado com mais

duas balsas para salvamento.

Em 8 de abril  de 1944, foi  reclassificado como Navio Hidrográfico pelo Aviso n.º

1.276. Retornou depois à categoria de Navio-Auxiliar.

Em 1947,  transportou suprimento para os Faróis  da costa  norte e  nordeste.  Com a

mudança do padrão dos indicativos de casco da Marinha do Brasil na década de 1950, o navio

recebeu no seu costado o indicativo H 12.

Em 1956, realizou comissão de levantamento hidrográfico e de conclusão do Curso de

Especialização para Oficiais na costa sul. Ao final dessa comissão, o José Bonifácio recebeu

ordens de prestar auxílio ao Rebocador de Alto Mar Tritão, que encalhou durante a faina de

salvamento do Barco Pesqueiro  Tokai Maru  a 21 milhas ao norte do Porto de Rio Grande

(RS), próximo ao Farol do Cabo de Santa Marta.

Pelo Aviso Ministerial  nº 1.832, de 14 de agosto de 1959, foi  reclassificado como

Navio Faroleiro. Nesse mesmo ano, foi instalado um radar Mariners Pathfinder modelo 1500

fabricado pela Raytheon Manufacturing Corporation. Realizou comissão de levantamento no

sul do Brasil, como parte do Curso de Hidrografia de 1959.

Em  1960,  realizou  Viagem  de  Instrução  de  Guardas-Marinha  com  a  turma  de

formandos de 1959.  Em 12 de março de 1960, participou do socorro ao Rebocador  Tritão,
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encalhado a 19 milhas ao norte da Barra do Rio Grande (RS). Em 24 de setembro de 1960,

terminou a instalação do Rádio Farol de Abrolhos.

Nos  meses  de  janeiro  e  fevereiro  de  1962,  realizou  testes  de  mar  junto  com uma

comissão  a  São  Sebastião  (SP),  realizando  reparos  nos  faroletes  de  Canas  e  de  Selas,

construiu  os  da  Ponta  do Viana  e  Pontinha  e  abasteceu  o  da  Ponta  do Boi.  Em março,

suspendeu do Rio de Janeiro, em comissão de assistência aos faróis e ao balizamento entre o

Rio de Janeiro e Belém. Em setembro de 1962, retornou ao Rio de Janeiro e até o mês de

novembro,  realizou  comissão  de  apoio  a  faróis  e  balizamentos  da  costa  sudeste  e  sul,

incluindo Angra dos Reis (RJ), São Sebastião (SP), Ilha da Moela (SP), Santos (SP), Ilha do

Bom Abrigo (SP), Paranaguá (PR), Ilha da Paz (SC), São Francisco do Sul (SC), Itajaí (SC),

Florianópolis (SC) e Ilha do Arvoredo (SC).

Em 13 de junho de 1963, realizou sua última viagem, quando esteve em Santos (SP)

participando  das  comemorações  do  Bicentenário  do  Nascimento  do  Patriarca  da

Independência José Bonifácio de Andrada e Silva, natural daquela cidade, onde nasceu em 13

de junho de 1763. 

Pelo Aviso Ministerial  nº 1.719, de 27 de agosto de 1963, foi  reclassificado como

Navio de 3ª classe. Pelo Aviso Ministerial nº 2.508, de 16 de dezembro de 1963, passou à

subordinação da Esquadra, onde permaneceu até a sua baixa, como Capitânia do Comando da

Força de Cruzadores e Contratorpedeiros.

Pelo Aviso Ministerial  nº 0554, de 8 de abril  de 1965, foi  determinada a baixa do

serviço  ativo  da  Marinha  do  Brasil  do  Navio  Faroleiro  José  Bonifácio.  Sua  Mostra  de

Desarmamento foi realizada em 15 de julho de 1965, no cais da Diretoria de Hidrografia e

Navegação, em cerimônia solene. Em seguida, o navio foi entregue ao Arsenal de Marinha do

Rio de Janeiro para ser colocado à venda.

Durante  a  sua  permanência  no  serviço  ativo  da  Armada,  o  Navio  Faroleiro  José

Bonifácio navegou um total de 132.105,4 milhas náuticas, realizando inúmeras comissões de

hidrografia e sinalização náutica ao longo da costa brasileira e ilhas ao largo.



Foram seus Comandantes:

Capitão de Corveta João Duarte 06/11/1931 a 30/01/1933

Capitão de Fragata Odenato de Moura 30/01/1933 a 17/03/1933

Capitão de Fragata Tancredo Tillemont Fontes 17/03/1933 a 14/11/1933

Capitão de Fragata Leopoldo de Gomensoro 14/11/1933 a 23/07/1934

Capitão de Fragata Roberto Guedes de Carvalho 23/07/1934 a 02/08/1935

Capitão de Fragata Alfredo Miranda Rodrigues 02/08/1935 a 11/02/1937

Capitão de Fragata Guilherme Bastos Pereira das Neves 11/02/1937 a 14/02/1938

Capitão de Fragata Joaquim Pinto de Oliveira 14/02/1938 a 28/02/1939

Capitão de Fragata Oscar Barbosa Lima 28/02/1939 a 18/04/1940

Capitão de Fragata João Paiva de Azevedo 18/04/1940 a 07/01/1942

Capitão de Fragata Francisco Barroso Magno 07/01/1942 a 04/01/1943

Capitão de Fragata José Joaquim Belford Guimarães 04/01/1943 a 28/01/1944

Capitão de Fragata Nereu Chalreo Correa 28/01/1944 a 31/05/1944

Capitão de Fragata José Coutinho Pereira 31/05/1944 a 29/05/1945

Capitão de Fragata José de Lemos Cunha 29/05/1945 a 25/07/1946

Capitão de Fragata Luiz Fernandes Barata 25/07/1946 a 28/08/1947

Capitão de Fragata Archimedes Botelho Pires de Castro 28/08/1947 a 19/05/1948

Capitão de Fragata Benjamim Constant de Magalhães Serejo 19/05/1948 a 10/01/1949

Capitão de Corveta Henrique Batista da Silva Oliveira (Int.) 10/01/1949 a 13/06/1949

Capitão de Corveta Isaac Luiz da Cunha Júnior (Interino) 13/06/1949 a 14/11/1949

Capitão de Fragata José Luiz da Silva Júnior 14/11/1949 a 10/05/1950

Capitão de Fragata Antonelli Savério Oddone 10/05/1950 a 10/01/1951

Capitão de Fragata Luiz Inimá de Miranda 10/01/1951 a 12/09/1951

Capitão de Fragata João Cabral Huguet 12/09/1951 a 24/01/1952

Capitão de Fragata Alfredo de Moraes Filho 24/01/1952 a 09/01/1953

Capitão de Fragata Carlos Américo dos Reis Neto 09/01/1953 a 05/08/1953

Capitão de Fragata Alberto dos Santos Franco 05/08/1953 a 08/07/1954



Capitão de Corveta José Valentim Dunhan Neto (Interino) 08/07/1954 a 10/12/1954

Capitão de Corveta Flávio Quixadá Linhares (Interino) 10/12/1954 a 17/06/1955

Capitão de Fragata Alexandrino de Paula Freitas Serpa 17/06/1955 a 01/06/1957

Capitão de Fragata João Baptista Franciscone Serran 01/06/1957 a 14/03/1958

Capitão de Fragata Érico Bacellar da Costa Fernandes 14/03/1958 a 17/10/1958

Capitão de Fragata Paulo Gitahy de Alencastro 17/10/1958 a 11/03/1963

Capitão de Corveta João Maria de Castro Romariz 11/03/1963 a 22/10/1963

Capitão de Corveta José Maria Penido (Interino) 22/10/1963 a 24/12/1963

Capitão de Corveta Carlos Oliveira Fróes 24/12/1963 a 03/05/1965

Capitão-Tenente Paulo de Tarso Marques Solon (Interino) 03/05/1965 a 15/07/1965


