
 

AMAPÁ 

Rebocador  

Incorporação: 27 de outubro de 1917. 

Baixa: 27 de fevereiro de 1951. 

Rebocador construído nos Estaleiros R. Holtz & Gurif, Hamburgo, Alemanha, lançado 

ao mar em 1912. Denominado originalmente Caiapó, foi incorporado à Flotilha do Amazonas 

pelo Aviso Ministerial n
o
 3.945, de 27 de outubro de 1917 (Ordem do Dia n

o
 243, de 29 de 

outubro de 1917). Pelo Aviso Ministerial n
o 

5.067 de 29 de dezembro de 1917, foi 

classificado corno navio de quarta classe e distintivo numérico 70. 

Segundo navio da Marinha do Brasil a ostentar o nome Amapá, recorda o Estado da 

Federação situado entre os Rios Araguari e Oiapoque no extremo Norte do Brasil. O 

primeiro, foi uma canhoneira fluvial, de uma série de quatro, Acre, Juruá e Missões, 

construída nos Estaleiros Yarrow, Inglaterra, em 1904. 

Foi construído em aço e possuía as seguintes características: 31,75 m de comprimento 

total; 7,1 m de boca; 2,74 m de calado a proa; 3,04 m de calado a ré; 300 t de deslocamento; 

máquina a vapor, tríplice expansão, distribuição Marshall, 450 HP de potência total; caldeira 

cilíndrica tipo Almirantado, chama reversa; vaporizador e destilador sistema Caird & Rayner, 

2.400 litros/24 horas; bomba Weir para alimentação auxiliar da caldeira; conjugado de 

bombas Worthington para esgoto; bomba de circulação do condensador; dínamo de 100 volts, 

5 amperes, 470 RPM, acionado por máquina a vapor de alta pressão, 8 HP, para fornecimento 

de energia elétrica. 

Era artilhado com dois canhões Hotchkiss de 57 mm situados no convés a ré, um em 

cada bordo, e com duas metralhadoras de 4 mm situadas no espadeque, duas em cada bordo. 

Para serviços e salvamento, dispunha de uma baleeira de ferro zincado de oito remos; 

um escaler de ferro de seis remos; um escaler de madeira de quatro remos; uma chalana para 

serviços de costado. 



 

Durante o período de vida ativa na Marinha do Brasil, o Aviso Fluvial Amapá, 

incorporado à Flotilha do Amazonas, prestou serviços de patrulhamento, manutenção de 

faróis e balizamento, além de outras missões. 

Até abril de 1918 esteve fundeado no Porto de Belém. Em virtude da Ordem do Dia n
o
 

119, de 18 de maio do dito ano, passou a ter o distintivo de chamada radiotelegráfica SNY, 

que pertenceu ao Cruzador Torpedeiro Timbira. De maio de 1918 a novembro de 1919, 

continuou no Porto de Belém. Foi seu Comandante, de 12 de setembro de 1918 a 7 de 

novembro de 1919, o Primeiro-Tenente Eurico P. Viveiros de Castro. Pelo Aviso reservado n
o
 

2.781, de 25 de junho de 1918, ficou a Flotilha do Amazonas, de que fazia parte este navio, 

incorporada à Divisão do Norte. Por Aviso n
o
 3.053-E, de 25 de junho de 1919, foi dissolvida 

a referida Divisão, bem como as do Sul e Centro. Pelo Aviso n
o
 4.907, de 30 de outubro de 

1919, foi o Aviso Amapá desarmado e entregue à Capitania dos Portos do Pará. Por Aviso n
o
 

4.127, de 11 de dezembro de 1920, publicado em Ordem do Dia n
o
 117, de 28 do dito mês e 

ano, foi desligado da Capitania dos Portos e reincorporado à Flotilha do Amazonas. Foi 

classificado como Aviso Fluvial, sendo-lhe dada uma lotação provisória.  

Teve como comandantes, em 1921: Segundo-Tenente Osvaldo Pederneiras, de 23 de 

fevereiro a 23 de março; Primeiro-Tenente Manoel Raposo dos Santos, de 23 de março a 4 de 

abril; Primeiro-Tenente Paulo Leciere Júnior, de 4 de março a 1
o
 de novembro; Capitão-

Tenente Manoel de Araújo Cortez, de 1
o
 de novembro a 3 de abril de 1922. 

Suspendeu nos dias 11 e 23 de março do ano citado para experiências de máquinas. 

Levantou ferro para exercícios a 6 de abril e, a 30 do dito mês, a fim de repor uma boia junto 

à Ilha das Gaivotas. A 6 de maio voltou à dita ilha; suspendeu a 23 para Val de Cães a fim de 

rebocar para o dique flutuante as Canhoneiras Missões e Tefé. A 2 de junho, partiu de 

Santarém e chegou a Boa Vista de Juriti a 3; suspendeu no mesmo dia e chegou a Itaquatiara 

a 5; suspendeu a 6 com os demais navios da flotilha para exercícios de artilharia, cruzando até 

à Ilha de Marapatá, donde regressou comboiando o Paquete João Alfredo, que trazia a seu 

bordo o Comandante da Flotilha Capitão de Mar e Guerra Raul Varella Quadros, e nesse 

mesmo dia tomou a boia. Suspendeu a 20 de julho e foi até a ilha nomeada e a Ponta de São 

Raimundo. Suspendeu a 25 de agosto, cruzando até a dita ilha; o mesmo fez a 29, junto à 



 

Flotilha; suspendeu a 28 de setembro e cruzou entre a dita ilha e o Rio Negro. Suspendeu a 7 

de outubro, rumando para o Farol de Bailique e, em seguida, ao de Simão Grande, chegando 

a 15; voltou a esse último a 17 e regressou a Belém. Passou todo o mês de novembro no 

porto, amarrado. 

A 11 de dezembro, desamarrou e tomou a boia; suspendeu a 12 para experiência de 

máquinas e exercícios de artilharia até a Ilha do Fortim, regressando no mesmo dia. O Aviso 

n
o
 3.086, de 15 de agosto de 1922, publicado em Ordem do Dia n

o
 66, de 17 do mesmo mês, 

derrogou o Aviso de 2 de junho de 1868, que estabelecera definitivamente que a sede da 

Flotilha do Amazonas fosse o Porto de Manaus. Foram seus comandantes em 1922: 

Primeiros-Tenentes: Henrique César Moreira, de 3 de abril a 25 de maio; Gastão de Moraes 

Fontoura, de 25 de maio a 26 de junho; Aydano de Faria, de 26 de junho a 28 de outubro, 

substituído pelo Primeiro-Tenente Plínio da F. Mendes Cabral. 

Durante a Revolução de 1924, o navio participou de operações contra as forças rebeldes 

incorporado à Divisão do Norte, sob a chefia do General João de Deus Mena Barreto. As 

forças navais eram formadas pelos seguintes navios: cruzador Barroso, contratorpedeiros 

Sergipe e Mato Grosso, Aviso Fluvial Amapá e o Rebocador Ernestina. O Comando da 

Divisão foi atribuído ao Comandante do Cruzador Barroso, Capitão de Fragata Adalberto de 

Barros Nunes. A 19 de agosto, Santarém é ocupada sem resistência. Neste mesmo dia, o 

Aviso Tefé é capturado e incorporado à Divisão. No dia seguinte, havendo contato com o 

Navio Mercante Jari, sob o comando do rebelde Tenente Lemos Cunha, este não quis render-

se, sendo o navio posto a pique pela ação conjunta dos Contratorpedeiros Mato Grosso e 

Sergipe, que conseguem salvar a tripulação.  

Ainda no dia 20 de agosto de 1924, a Força Naval foi reforçada pelos Navios Mercantes 

transportando tropas Rio Mar, Sobralense, Belo Horizonte e Campos Sales. Alguns elementos 

do Exército passaram para os contratorpedeiros, guarnecendo metralhadoras pesadas. A 

Divisão continuou rio acima e, a 25, os hidroaviões reconheceram o Forte de Óbidos, que os 

alvejou, fazendo o mesmo em relação aos navios que se aproximaram, entre eles o Aviso 

Fluvial Amapá. Reagindo, as aeronaves revidam com bombas de aviso e os navios preparam-

se para abrir fogo. Ante à ameaça, o forte rende-se e os rebeldes que não conseguiram fugir 



 

são aprisionados. A 29 de agosto, a Divisão ruma para Manaus, onde chegam a 30, sendo a 

ordem restabelecida. 

No dia 27 de fevereiro de 1951, pelo Aviso Ministerial n
o 

600, foi determinada a baixa 

do Aviso Fluvial Amapá. 

Foram seus Comandantes: 

Primeiro-Tenente Jair de Albuquerque  

Primeiro-Tenente Sosthenes Barbosa (interino)  

Primeiro-Tenente Eurico Parga Viveiros de Castro  

Capitão de Corveta Joaquim Ribas de Farias  

Capitão-Tenente Frederico Garcia da Soledade (interino)  

Capitão-Tenente Antônio Junqueira Giovanni  

Capitão-Tenente Ruy Guilhon Pereira de Mello  

Capitão-Tenente Hermann Baena  

Capitão-Tenente José Francisco da Silva  

Capitão-Tenente Alexandre Fausto Alves de Souza  

Capitão-Tenente Milton de Siqueira Lopes  

Capitão-Tenente João Eduardo Secco  

Capitão-Tenente Mário Geraldo Ferreira Braga  

Capitão-Tenente Alberto Leite  

Capitão-Tenente Silvio Azambuja Maurício de Abreu  

Capitão-Tenente Alberto Pimentel  

Capitão-Tenente Silvio Azambuja Maurício de Abreu  

Capitão-Tenente Alberto Pimentel  

Capitão-Tenente Fernando Hortala Riedel  

Capitão-Tenente Cid Rodopiano da Fonseca  

Capitão-Tenente Ediguche Gomes Carneiro  

Capitão-Tenente Cid Rodopiano da Fonseca  

 


