
RIO BRANCO

Aviso Hidrográfico

Incorporação: 7 de novembro de 1968.

Baixa: Nada consta.

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

Aviso Hidrográfico, teve sua quilha batida em 10 de fevereiro de 1967, sendo lançado

ao mar em 29 de agosto de 1968, batizado Rio Branco, tornando-se a terceira embarcação a

ostentar  este  nome,  e  recebendo  o  indicativo  de  costado  H12.  Foi incorporado em 7 de

novembro de 1968 pelo Aviso nº 3302, de 30 de outubro de 1968, e exerceu atividades de

levantamento hidrográfico na Bacia Amazônica. 

Em 1977, deu início ao levantamento hidrográfico do Rio Solimões, no trecho entre

Manaus e Tabatinga,  junto com o Aviso Hidrográfico  Paraibano e  o Navio Hidrográfico



Argus.  Em 6 de setembro de 1979, naufragou após chocar-se com um tronco submerso, na

costa do Anori, interior do estado do Amazonas, sendo prontamente reflutuado e reposto em

condições operacionais. No ano seguinte, tomou parte na comissão de atualização das cartas

náuticas no trecho entre Manaus e Santarém. Ainda nesse ano, participou da procissão fluvial

de São Pedro, em Manaus, para a recepção ao Papa João Paulo II, que marcava a primeira

visita  de um pontífice  ao  Brasil. No ano de 1986,  entre  os  meses  de  maio  e  junho,  em

comissão  conjunta  com o  Navio  Hidrográfico  Argus  e  o  Aviso  Paraibano,  realizou  380

milhas de levantamento hidrográfico no Rio Tucutu e toda extensão do Rio Branco, desde a

foz até a cidade de Bonfim, no antigo território federal de Roraima. O  Paraibano e o  Rio

Branco, foram os primeiros navios da MB a navegar no Rio Tucutu, na fronteira do Brasil

com o Suriname. 

Com a desativação da Comissão de Levantamentos da Amazônia, em 1988, passou a

desempenhar  atividades  sob a  subordinação  do Serviço  de  Sinalização  Náutica  do Norte

(SSN-4), a quem ficou subordinado definitivamente.

   

 Foram seus comandantes:

Capitão-Tenente Luiz Antônio de Carvalho Ferraz

Capitão-Tenente Milton Xavier Carvalho Filho

Capitão-Tenente Roberto Andrade Fernandes

Capitão-Tenente Marcos Antônio Gonçalves

Capitão-Tenente Clóvis Augusto Ludolf Gomes

Capitão-Tenente Edgar Antônio da Silva Rego

Capitão-Tenente Fernando Antônio Pereira da Silva

Capitão-Tenente Fernando Araújo de Almeida

Primeiro-Tenente Daniel Cesar Monteiro

Primeiro-Tenente Daltro Marques de Oliveira


