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

 

Navio-Varredor costeiro, cuja quilha foi batida em 28 de dezembro de 1943 nos 

Estados Unidos. Foi lançado ao mar em 29 de janeiro de 1944 e incorporado à Marinha 

estadunidense em 28 de abril de 1944, com a denominação de USS Jackdaw e indicativo 

visual MSC 21. 

Após o comissionamento, o USS Jackdaw atuou em operações durante a Segunda 

Guerra Mundial. Participou de serviços de salvamento e de destruição de minas acústicas e 

magnéticas na operação de varredura do Golfo de Frejus e, logo após, tomou parte nos 

trabalhos de abertura do canal de acesso do Porto de Nice. Também foi empregado como 

navio de apoio de fogo nas proximidades de Menton. Participou em operações de varredura 

na entrada da Baía de Palermo, Sicília, e no interior do Porto de Nice. A 20 de outubro de 

1944, iniciou o serviço de patrulha de busca e destruição de minas derivantes ao largo da 



 

fronteira franco-italiana. Nessa ocasião, respondeu ao fogo de baterias de costa com 15 tiros 

de 3 polegadas. 

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

Javari, o Jutaí e o Juruena - e incorporado à Marinha do Brasil em 18 de janeiro de 1963 

pelo Aviso Ministerial n° 0738, e Mostra de Armamento na mesma data, com indicativo 

visual M 13. 

Quinto da Marinha do Brasil a receber o nome Juruá (iutru-á, do tupi, que significa 

“embocadura larga”), recorda rio da região amazônica. O primeiro navio assim batizado foi 

uma das quatro canhoneiras fluviais de 1l0 t (Acre, Amapá e Missões), construídas na 

Inglaterra, em 1904, pela casa Yarrow, e armadas no Arsenal de Marinha do Pará. A Juruá 

sempre serviu na Flotilha do Amazonas, onde deu baixa em 1917. O segundo foi um aviso 

aduaneiro denominado Dias da Silva, pertencente à Alfândega do Pará, incorporado à 

Armada em 1917 com o nome de Juruá, cuja baixa se deu em 1933. O terceiro foi um 

contratorpedeiro da Classe Hero de 1.340 t, encomendado aos Estaleiros Vickers-Armstrong, 

Inglaterra, cuja quilha foi batida em 1938 e não chegou a ser incorporado à Armada. Com a 

Conflagração Europeia, foi requisitado pelo Almirantado britânico e incluído em sua Armada, 

rebatizado sucessivamente, de Handy e Havester. Perdeu-se em 11 de março de 1943, 

torpedeado no Atlântico pelo Submarino alemão U 432. O quarto navio foi um caça-

submarino de madeira, de 108 t, ex-USS SC 764, construído nos Estados Unidos em 1942 e 

apelidado na Marinha brasileira de Caça-Pau. Participou ativamente 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 Juruá foi construído em madeira de pinho de riga, sangrado, 

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

104 cavernas. Suas características 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; 2,5 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; raio de ação com velocidade mantida 1.500 milhas e raio de ação com 

velocidade econômica 2.300 milhas. 

Era equipado com dois motores a diesel Cleveland Diesel Engine, GMC, modelo 8-268-

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

bronze manganês, quatro pás, 1,27 m de diâmetro; leme duplo em metal naval, acionado 

eletricamente ou manualmente através da própria roda e por um sistema de talhas e cana do 

leme diretamente do convés da popa; uma caldeira auxiliar Bethlehem Foundy & March Co. 

movida a óleo diesel, 250.000 BTU/hr; operação automática, ignição elétrica; um grupo 

destilatório E.B.Badger, compressor a vapor, 1.000 galões/dia; dois geradores GE Diesel, 120 

cc, 60 kW e 30 kW, para fornecimento de energia elétrica; um gerador de emergência GE 250 

cc e 540 kW (para operações de varredura); dois compressores de ar, alta pressão, Gardner 

Denver, 600 psi; uma câmara frigorífica Jordam de 6 pés cúbicos no paiol de mantimentos; 

uma geladeira de 30 pés cúbicos GE; 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 auto-

excitável, 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 equipado com dois equipamentos para varredura de minas de fundeio tipo MK2, 

tamanho 4; um equipamento para varredura de minas magnéticas GE, tipo M, MKS, Ward & 

Leonard Co.; um equipamento de varredura de minas acústicas tipo A, MK4; um guincho de 

quatro carretéis de cabo de aço e dois tambores para manobras de varredura; quatro tesouras 

mecânicas MK9, 24 tesouras mecânicas MKll; oito tesouras explosivas MKl2; 12 tesouras 

explosivas MKl4; três tesouras explosivas; sondador acústico Raytheon, modelo 72IA; radar 

de busca de superfície Raytheon AN-SPSS, uma repetidora RCA AN/SPA-4A; registrador de 

distância Sagano Eletric Co. 



 

Para comunicações, navegação e detecção, dispunha dos seguintes equipamentos: 

bandeiras, Scott, holofotes, seis transmissores, dois receptores, um transceptor e 

radiogoniômetro; agulha giroscópica Sperry MK XIV, mod. 1; duas repetidoras Spetry MK, 

XV; sondador acústico Raytheon, modelo 721 A; registrador de distância Sagano Eletric Co.; 

radar de busca de superfície Raytheon AN-SPSS; repetidora RCA AN/SPA-4A. Para 

salvamento e serviços, dispunha de um bote de fibra de vidro com motor Mercury, 6HP, para 

quatro homens, e de três balsas infláveis com capacidade para 15 homens cada uma. Sua 

guarnição era composta por quatro oficiais e 29 praças. 

Em 6 de agosto de 1963, chegou ao Rio de Janeiro, atracando no Cais Sul da Ilha das 

Cobras, após uma travessia de 8.494 milhas e 40 dias de mar. Foi incorporado à Primeira 

Divisão de Navios-Varredores da Força de Minagem e Varredura, criada pelo Aviso 

Ministerial nº 0818, de 12 de maio de 1961. Desde então o Navio Varredor Juruá participou 

de várias Operações DRAGÃO e UNITAS, além de patrulhas na entrada da Baía de 

Guanabara, vigilância de navios hidrográficos, navio de socorro e salvamento, além de servir 

de navio de treinamento para oficiais da Escola de Marinha Mercante. Ainda em 1961, a 

Força de Minagem e Varredura deixou de ser subordinada ao Comando do Primeiro Distrito 

Naval e passou para a Esquadra. 

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 NV 

Javari, Jutaí e Juruena e os NPa Piranha e Piraquê, visitando os portos de Santos (SP), Ilha 

Bela (SP), Angra dos Reis (RJ) e Vitória (ES). Realizou também, viagem de adestramento em 

GT, com os navios acima, para representar a MB 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 o Esquadrão 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 

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

subordinado ao Comando do Segundo Distrito Naval. Nesse mesmo ano, a agulha giroscópica 

do navio foi trocada e, em 1976, teve o eixo de bombordo e a embreagem do MCP-2 

substituídos, sendo todas as peças retiradas do Navio-Varredor Jutaí que havia dado baixa em 

1974. 

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

embarcado na F Niterói, participou da Revista Naval em sua homenagem, junto com os CT 

Pará e Alagoas, os Cv Purus e Caboclo, os NV Aratu, Anhatomirim, Atalaia, Araçatuba e 

Albardão, e o NA Javari. 

Em abril de 1980, participou da Operação APERIBÊ, realizada pelo Comando do 2º 

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

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

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

do Leste (GrupNLeste), e dos Navios-Varredores Aratu e Anhatomirim. A Purus, em 

companhia do Rebocador Subauna da Petrobras, representou a força inimiga nesse exercício. 

Participou de diversas operações DRAGÃO e UNITAS, além de ter executado tarefas 

especiais, como socorro e salvamento, patrulhamento da entrada da Baía de Guanabara, 

vigilância de navios hidrográficos e até mesmo viagens de adestramento de oficias da 

Marinha Mercante. 

Em 1981, participou da Operação APERIPÉ, 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 tráfego 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 Cv Purus, pelos NV 

Araçatuba e Albardão e pelos NA Juruá e Javari; e outro, do Grupamento Naval do 

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

Forte de Coimbra e os NaPaCo Poti e Pirajá. 



 

Em 25 de maio de 1982, por Aviso de 17 de fevereiro de 1982, foi submetido à Mostra 

de Desarmamento, dando baixa do serviço ativo da Armada em cerimônia conjunta com o 

NAux Javari, realizada no Cais Alfa da Base Naval de Aratu e presidida pelo Comandante do 

Segundo Distrito Naval, Vice-Almirante Bernard David Blower. 

Durante o período que serviu à Marinha do Brasil, o Navio-Auxiliar Juruá percorreu 

64.213 milhas em 426,5 dias de mar. 

Foram seus Comandantes: 

Capitão de Corveta Waldir Barroso Filho  18/01/1963 a 11/03/1964 

Capitão-Tenente José Julio Pedrosa  11/03/1964 a 01/04/1965 

Capitão-Tenente Sergio Alexandre E. Capanema  01/04/1965 a 07/02/1966 

Capitão-Tenente Francisco D. Marinho Filho (interino)  07/02/1966 a 14/03/1966 

Capitão-Tenente José Lindenberg Câmara  14/03/1966 a 19/08/1966 

Capitão-Tenente Basilio Vasconcellos Dagnino  19/08/1966 a 24/02/1967 

Capitão-Tenente Fernando C. Chagas Diniz (interino)  24/02/1967 a 27/03/1967 

Capitão-Tenente Mauro V. de Araripe Macedo  27/03/1967 a 10/05/1968 

Capitão-Tenente Edson de Araujo Jupy  10/05/1968 a 23/06/1969 

Capitão-Tenente Gaspar de Souza Dias  23/06/1969 a 04/08/1970 

Capitão-Tenente Luiz Paulo Schara  04/08/1970 a 13/04/1972 

Capitão-Tenente Henrique Fontam Soto  13/04/1972 a 15/02/1974 

Capitão-Tenente Pedro José Mcnteiro Neto  15/02/1974 a 17/07/1975 

Capitão-Tenente Raul Andrade de Lima Filho  17/07/1975 a 27/09/1976 

Capitão-Tenente José Roberto I. Pimenta de Mello  27/09/1976 a 28/08/1978 

Capitão-Tenente Manoel Jesus da Costa  28/08/1978 a 22/02/1980 

Capitão-Tenente Arthur Oscar de Freitas Junior  22/02/1980 a 16/03/1981 

Capitão-Tenente José Carlos Rodrigues B. de Paula  16/03/1981 a 25/03/1982 


