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Aviso Hidrográfico  

Incorporação: 8 de março de 1971. 

Baixa: 18 de janeiro de 1991.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Aviso Hidrográfico, construído pela Empresa Indústrias Reunidas J. M. Bormann 

Ltda., Oficinas de Construções Navais, em Campo Grande, Rio de Janeiro, em 1969. 

Quarto Aviso Hidrográfico de uma série de seis, teve a sua quilha batida em 1º de 

agosto de 1968, sendo lançado ao mar em 3 de março de 1969, recebendo o nome de 

Itacurussá, e o Indicativo de Casco H 15. 

Segundo navio a ostentar este nome na Marinha do Brasil. O primeiro foi um Navio 

Mineiro, construído em 1901, como Rebocador, na Inglaterra. Foi incorporado à Esquadra em 

1938 e reclassificado como Navio Hidrográfico em 1941. Teve baixa em 1946. Seu nome 

significa, em Tupi Guarani, “cruz de pedra”. É também o nome de uma Ilha e cidade do 

Estado do Rio de Janeiro. 



 

O Aviso Hidrográfico Itacurussá foi incorporado à Marinha do Brasil pelo Aviso 

Ministerial nº 0164 de 12 de fevereiro de 1971, do Ministro da Marinha, Almirante de 

Esquadra Adalberto de Barros Nunes.  

Sua Mostra de Armamento foi passada em 8 de março de 1971, sendo incorporado à 

Diretoria de Hidrografia e Navegação no mesmo dia, juntamente com o Aviso Hidrográfico 

Almirante Jaceguay. Seu primeiro Comandante foi o Capitão-Tenente Remo Boccadoro 

Filho. 

Pela Ordem do Dia nº 0009 de 12 de agosto de 1976, do Diretor de Hidrografia e 

Navegação, o navio foi incorporado à Comissão de Levantamentos da Amazônia - COLAM. 

O seu casco era todo de madeira - vinhático amarelo tipo gema de ovo - com um convés 

corrido e uma superestrutura de compensado naval. 

Suas principais características eram: 30 t de deslocamento máximo; 16 m de 

comprimento total; 4,6 m de boca máxima; e 1,3 m de calado. 

Sua propulsão era fornecida por dois Motores Diesel GM - 60 de 165 HP cada um, 

ligados diretamente a duas caixas redutoras, dois eixos e dois hélices, o que permitia 

desenvolver uma velocidade de 11 nós a 1.800 RPM. 

Possuía tanques de aguada com 1.930 litros de água e tanques de óleo diesel com 

capacidade para 5.000 litros. 

A energia elétrica era fornecida por dois grupos diesel alternadores de 19 Kv cada um . 

Para as comunicações rádio telegráficas o navio estava dotado de um transceptor TCS 

de 40 W de potência em CW e 20 W de potência em fonia. Para as comunicações visuais, 

estava dotado de uma lâmpada Aldis e um holofote de sinais. 

Para manobra e navegação, dispunha de dois ferros tipo almirantado de 60 kg, sendo 

um reserva do outro. Possuía uma agulha giroscópica Sperry com repetidora no tijupá, uma 

magnética de teto e um radar Raytheon 2502 e um ecobatímetro Kelvin Hughes MS 26 para 

hidrografia. 

Para salvamento possuía uma balsa inflável para 20 pessoas, coletes e bóias salva 

vidas. 



 

Sua lotação original era composta por dois Oficiais, um Sargento, três Cabos e cinco 

Marinheiros. 

O navio docou inúmeras vezes na carreira do Centro de Sinalização Náutica e Reparos 

Almirante Moraes Rêgo, estaleiros particulares e na Base Naval de Val de Cães, para reparos 

e manutenção de rotina. 

Em 1978, o radar Raytheon 2502 foi substituído pelo radar Decca 110.  

Em março de 1985, o navio sofreu sérias avarias na quilha e costado em virtude de 

colisão com pedra submersa, ocasião em que encalhou e foi retirado e rebocado para a Base 

Naval de Val de Cães, em Belém, no Pará. 

Pela Portaria nº 0634 de 14 de setembro de 1990, do Ministro da Marinha, o Aviso 

Hidrográfico Itacurussá teve decretada a sua baixa do serviço ativo da Marinha do Brasil, 

com Mostra de Desarmamento sendo passada no dia 18 de janeiro de 1991, na Base Naval de 

Val de Cães, em Belém, no Pará. 

Durante a sua permanência no serviço ativo da Marinha do Brasil, o Aviso 

Hidrográfico Itacurussá navegou um total de 112.604 milhas náuticas. 

Foram seus Comandantes: 

Capitão-Tenente Remo Boccadoro Filho  08/03/1971 a 08/03/1973 

Capitão-Tenente Francisco Dias de Paiva  08/03/1973 a 24/02/1975 

Capitão-Tenente Paulo Roberto Asti Guedes  24/02/1975 a 09/07/1977 

Capitão-Tenente Silvino Olegário de Carvalho Neto 09/07/1977 a 24/03/1979 

Capitão-Tenente Gleidson de Oliveira Alenquer  24/03/1979 a 05/01/1981 

Capitão-Tenente José Leonardo da Costa Santos  05/01/1981 a 08/03/1983 

Capitão-Tenente Carlos Augusto Lisboa Soares  08/03/1983 a 08/03/1985 

Capitão-Tenente Eduardo Fortes Carpes  08/03/1985 a 25/02/1987 

Capitão-Tenente Oswaldo Menezes Maia  25/02/1987 a 06/04/1989 

Capitão-Tenente Miguel Augusto Brum Magaldi   06/04/1989 a 18/01/1991 

 


