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

Navio Oceanográfico, adquirido da empresa estadunidense Grant Norpac lnc. (USA) 

com o propósito de incrementar de forma sensível o projeto de levantamentos geofísicos no 

mar, sob a responsabilidade da Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha. Chamava-

se Grant Mariner e foi construído em 1973 por um estaleiro de Port Arthur no Texas, e era 

utilizado como rebocador de apoio a plataformas marítimas.   

Foi incorporado à Marinha do Brasil pela Portaria Ministerial n° 0484 de 31 de maio de 

1988, sendo entregue no dia 6 de junho do mesmo ano na Base Naval do Rio de Janeiro (RJ), 

tendo a presença do Chefe do Estado-Maior da Armada. Recebeu o indicativo visual H43 e 

foi classificado com navio de 2ª Classe. 



 

 

Primeiro navio da Marinha do Brasil a receber este nome em homenagem ao Almirante 

Álvaro Alberto, precursor da implantação da energia nuclear no Brasil e patrono da Ciência, 

Tecnologia e Inovação da Marinha do Brasil. 

  Seu deslocamento leve era de 1.517 t e 2.180 t em plena carga, tinha comprimento total 

de 66,16 m, 13,4 m de boca, 4,7 m de calado. Foi equipado com três motores diesel 

Fairbanks-Morse, com potência total de 7.200 HP, desenvolvendo uma velocidade de 

cruzeiro de 13,5 nós.  

Sua guarnição era composta por 48 homens. 

Foi reformado no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro para realizar novo 

mapeamento da plataforma continental e cumprir os dispositivos da Convenção das Nações 

Unidas sobre o Direito do Mar. Possuía 3 km de cabos sismógrafos com sensores de 24 

canhões de ar, que permitiam o mapeamento do relevo submarino pelos cabos sensores, cujos 

dados eram enviados ao Centro de Processamento de Dados instalado a bordo. 

O navio foi pioneiro em um novo tipo de comissão, a coleta de dados gravimétricos e 

magnetométricos, visando adquirir dados para o planejamento das operações navais da 

Marinha do Brasil. Até a incorporação do Álvaro Alberto, esse procedimento não era feito 

pelo Brasil, sendo restrito a países de tecnologia bastante avançada. 

No dia 4 de janeiro de 1989 o navio suspendeu do Rio de Janeiro (RJ) para participar 

da Operação Antártica VII com a missão de avaliar o seu desempenho na região polar e 

prestar apoio logístico à Estação Antártica Comandante Ferraz.  

De setembro a dezembro de 1989, o navio realizou a VI Comissão de Levantamento da 

Plataforma Continental (LEPLAC VI), operando ao largo dos Estados do Amapá, Pará e 

Maranhão. Nessa comissão foram coletados dados de sísmica de reflexão, gravimetria, 

magnetometria e batimetria em 11 perfis perpendiculares. Durante essa comissão o navio 

contou com o apoio de uma equipe técnica de 13 homens da Petrobrás, entre geofísicos, 

engenheiros eletrônicos, técnicos e mecânicos.    



 

Em janeiro de 1990 realizou comissão de Apoio Logístico à Estação Antártica 

Comandante Ferraz, como parte da operação Antártica VIII. 

Em 20 de dezembro de 1992, depois de um incêndio com duração de mais de 12 horas, 

o Navio Oceanográfico Almirante Álvaro Alberto afundou cinco milhas ao sul do Canal de 

Itapoã, próximo a Tapes (Rio Grande do Sul), onde se encontrava realizando levantamento da 

plataforma continental no Sul do País. Entre os 60 tripulantes, todos resgatados com vida, 

alguns sofreram intoxicação leve por gases e fumaça. 

Pela Portaria Ministerial n° 194, de 25 de março 1993, foi-lhe dado baixa. 

Foram seus Comandantes: 

Capitão de Fragata Altineu Pires Miguens     31/05/1988 a 31/10/1989 

Capitão de Fragata Arlindo Ferraz Junior    31/10/1989 a 18/05/1993 

Capitão de Fragata Domingos Sérgio Meireles   18/05/1992 a 02/04/1993 

 


