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Aviso Fluvial

Incorporação: 4 de novembro de 1908.

Baixa: 19 de novembro de 1964

(Acervo: Arquivo Nacional, via José Henrique Mendes) 

O Aviso  Fluvial  Oiapoque,  ex-Cidade de Belém,  ex-Amapá,  foi  o  terceiro navio a

ostentar esse nome na Marinha do Brasil, em homenagem ao rio localizado no estado do Pará.

O primeiro foi  um navio de madeira,  propulsão a  vapor,  caixa de rodas,  comprado pelo

Governo Imperial à Companhia de Paquetes a Vapor, em 9 de abril de 1865, que participou

indiretamente da Guerra do Paraguai. O segundo foi um pequeno vapor fluvial incorporado à

Flotilha do Amazonas em 1891. 

Projetado  e  construído  por  Thornycroft  Ltd.,  Southampton,  Inglaterra,  para  o

Ministério da Fazenda, seguindo especificações do Governo brasileiro. Apesar de destinado,

principalmente,  à  função  de  aviso  aduaneiro  ou  navio-patrulha,  era  equipado  com cinco



cabines com dois leitos e salão de jantar a fim de, quando necessário, pudesse servir como

iate presidencial. Teve sua quilha batida em 1906, sendo lançado ao mar em 30 de abril de

1907, e depois de submetido a testes de máquinas em Stokes Bay, em 28 de maio, quando

atingiu 266.8 hp e 11.46 nós de velocidade, partiu para o Brasil, em 4 de junho. Serviu ao

Ministério da Fazenda com o nome de Aviso Aduaneiro Cidade de Belém. Em 4 de novembro

de 1908, foi trocado com o Ministério da Marinha pelo Aviso Tocantins, sendo incorporado à

Flotilha do Mato Grosso, ocasião em que assumiu seu comando o Capitão de Corveta José

Monteiro  de  Moura  Rangel.  O  navio  foi  construído  em  casco  de  ferro,  chapas  de  1/2

polegada, armado a iate, com uma chaminé e dois mastros, dividido em sete compartimentos

estanques, tinha as seguintes dimensões: 39,62 m de comprimento entre perpendiculares; 5,18

m de boca; 2,97 m de pontal; 2,43 m de calado máximo à ré; 1,98 m de calado à vante; 195 t

de deslocamento normal; 200 t de deslocamento máximo. Originalmente, possuía o seguinte

armamento: dois canhões de 37 mm, Hotchkiss,  instalados no  passadiço por ante à ré  do

quebra-mar, à proa, um em cada bordo; dois canhões automáticos de 37 mm, Maxim, à popa,

por  ante  á  ré  da  escotilha,  um  em  cada  bordo.  Era  ainda  equipado  com  os  seguintes

equipamentos: duas máquinas a vapor de tríplice expansão, com 864 HP de potência total,

que  acionavam  dois  hélices  de  três  pás;  uma  caldeira  Babcock  & Wilcox  com tiragem

forçada, pressão máxima de 180 libras; uma carvoeira, rodeando a caldeira, com capacidade

para  50  t  de  carvão  ou  lenha;  leme  servo  assistido;  um dínamo  elétrico,  110  volts,  75

amperes, corrente contínua; dois paióis de munição, um à vante e outro à ré. Para serviços e

salvamento dispunha de: uma lancha com motor a gasolina de SHP, uma canoa de quatro

remos e duas chalanas de dois remos. Sua guarnição era composta por quatro oficiais e 40

praças. 

Em abril de 1909, seguiu para Mato Grosso, passando a integrar aquela Flotilha, com

sede em Ladário. Nesse ano, teve seu armamento alterado, sendo substituído o canhão de 3

libras  por  dois  canhões  Hotchkiss  de  37  mm  na  proa  e  duas  metralhadoras  Maxim  no

tombadilho superior. Em 1918, foram substituídos os dois canhões de ré por outros dois de 47

mm Hotchkiss,  um em cada  bordo,  e  à  vante,  instaladas  duas  metralhadoras  de  25 mm,

Nordenfel, quatro canos, uma em cada bordo, em substituição aos dois canhões de 37 mm



originais. No castelo, à ré do cabrestante, a meio-navio, foi instalado um canhão Armstrong

de 87 mm, tipo morteiro. Em 1921, foram substituídos 274 tubos de caldeira e reparada a rede

de lubrificação. Em 16 de setembro de 1926, pelo Aviso n.º 3.740 do Ministério da Marinha,

teve  sua  designação alterada de  aviso  fluvial  para  canhoneira.  Em 1931,  foi  removido o

dínamo  e  instalados  na  superestrutura,  à  vante,  dois  grupos  Kohler,  motor  a  gasolina

acionando dínamos de 1.500 watts. Em 1932, sofreu reparos nos eixos, motores, substituição

das hélices, reforço de chapas do costado, substituição da rede de esgoto e das bombas dos

condensadores. Ainda no mesmo ano, o canhão de 47 mm de boreste, à ré, foi adaptado para

servir como antiaéreo com elevação máxima de 80° e foi instalada uma estação rádio com a

fusão do camarim de navegação com a antiga estação radiotelegráfica. Durante a Revolução

Constitucionalista de 1932, o navio entrou em combate com as Forças rebeldes, juntamente

ao Monitor Pernambuco, em Porto Esperança e Porto Murtinho. Durante os meses de julho e

agosto, fez fogo contra posições inimigas, tendo sofrido diversos bombardeios aéreos sem

que fosse  atingido.  Em 1937,  o navio sofreu grandes reformas nas instalações  sanitárias,

alojamentos, pisos, anteparas, com repintura e substituição de toda a rede elétrica. Em 1938, o

canhão tipo morteiro Armstrong de 87 mm e a plataforma foram removidos e, no seu lugar,

foi instalado um terceiro canhão Hotchkiss de 47 mm. Em 1941, a rede de alagamento e

esgoto foi totalmente substituída, sendo a bomba principal de alimentação trocada por outra

do tipo Weir, que pertencera ao Encouraçado São Paulo, e instalados novos hélices fundidos

no Arsenal de Ladário. Em agosto de 1943, transportou uma comissão de oficiais do Exército

norte-americano  até  o  Rio  Taquari,  para  realização  de  observações  astronômicas.  Em

setembro de 1943,  transportou diversas  autoridades,  entre  as  quais  o  Sr.  Generoso Ponte

Filho, da Comissão de Controle dos Acordos de Washington, e Mr. Pierce Archer, da Rubber

Development Co., para assistirem ao resgate dos corpos do cidadão norte-americano Michael

Polli e do médico brasileiro Edson Santos, mortos em naufrágio de embarcação na localidade

de Rebojo.  Em 1954, foram instalados:  uma estação rádio de ondas largas e médias;  um

transmissor RCA, 200 watts, tipo ET 3657, com grupo motogerador; um receptor tipo AR

1607, RCA; um turbogerador tipo GGL 721, 85 amperes, 110 volts, 10,2 kW, 13,9 HP, 3.700

RPM; uma turbina B 7904, 3.700 RPM. No dia 19 de novembro de 1964, em cumprimento ao



Aviso Ministerial n° 0032, de 10 de janeiro de 1964, foi realizada a mostra de desarmamento

e determinada a baixa do Aviso Fluvial Oiapoque, sendo o navio entregue à Base Fluvial de

Ladário, nesta mesma data. Durante os 55 anos de vida ativa na Marinha do Brasil, o Aviso

Fluvial  Oiapoque,  incorporado à Flotilha do Mato Grosso, realizou diversas comissões de

caráter militar e de estudos, prestando constante apoio ao Exército, transportando material e

pessoal.  Inúmeras  vezes  esteve  presente  nas  atividades  de  recolhimento  e  transporte  de

populações  ribeirinhas  ameaçadas  por  inundações,  tendo  navegado  15.376  milhas  e

realizado105 comissões.  

Foram seus Comandantes:

Capitão de Corveta José Monteiro de Moura Rangel 

Capitão-Tenente Manuel Ferreira Delamare 

Capitão-Tenente Márcio Monteiro 

Capitão de Corveta João Huet Bacellar Pinto Guedes

Capitão de Corveta Luiz Augusto Diniz Junqueira (interino)

Capitão-Tenente Leopoldo Gomensoro (interino)

Capitão de Corveta Heitor Xavier Pereira da Cunha (interino)

Capitão de Corveta José Autran de Alencastro Graça 

Capitão de Corveta Durval Julião 

Capitão de Corveta Leodegardo Heleodoro da Luz 

Capitão-Tenente Antônio Vieira Lima

Capitão-Tenente Octávio Mattias da Costa

Capitão-Tenente Gontran Luiz Teixeira 

Capitão-Tenente Mario Pereira Pinto Galvão 

Capitão-Tenente Leopoldo Gomensoro 

Capitão-Tenente Vital Monteiro de Azevedo

Capitão-Tenente Durval Julião 

Capitão de Fragata Theodoro Jardim (interino) 

Capitão de Corveta Nelson Augusto de Mello (interino)

Capitão de Corveta Henrique de Araújo 



Capitão-Tenente Raymundo Beltrão Pontes

Capitão de Fragata Henrique de Araújo 

Capitão de Fragata Elvécio Coelho Rodrigues 

Capitão de Corveta Alexandre de Azevedo Lima 

Capitão-Tenente Francisco Barroso Magno

Capitão-Tenente Honório Neiva de Figueiredo 

Capitão-Tenente Raul Alvares de Azevedo Castro (interino)

Capitão-Tenente Honório Neiva de Figueiredo 

Capitão-Tenente Antônio Pojucan Cavalcanti

Capitão-Tenente Raul Alvares de Azevedo Castro

Capitão-Tenente Manoel Roberto Castilho 

Capitão-Tenente Alarico de Andrade Faceiro 

Capitão-Tenente Manoel Roberto de Castilho 

Capitão-Tenente Alarico de Andrade Faceiro

Capitão-Tenente Renato de Almeida Guillobel 

Capitão-Tenente Oswaldo Costa Pederneiras 

Capitão-Tenente Nelson de Siqueira Lopes 

Capitão-Tenente Walfrido Quintanilha dos Santos

Capitão-Tenente Honório Neiva Figueiredo (interino)

Capitão de Fragata Walfrido Quintanilha dos Santos 

Capitão-Tenente Mário dos Reis Pereira

Capitão-Tenente Abelardo dos Santos Matta

Capitão-Tenente Milton de Siqueira Lopes

Capitão-Tenente Mário Afonso Monteiro

Capitão-Tenente Edgard Fragoso Barbosa 

Capitão-Tenente Arthur Oscar Saldanha da Gama 

Capitão-Tenente Moacir Dunham

Capitão-Tenente Arnaldo Villar 

Capitão de Corveta Moacir Dunham 



Capitão-Tenente Mário Carneiro de Campos Esposel

Capitão-Tenente Alberto Leite 

Capitão-Tenente Durval Pereira Garcia

Primeiro-Tenente Alfredo Mário Mader Gonçalves 

Capitão-Tenente Antônio Cunha de Andrade 

Capitão-Tenente Gustavo Adolpho de Senna Wangler 

Capitão-Tenente Francisco Miranda Souza Gomes 

Capitão-Tenente Aloysio Mendes Lopes

Capitão-Tenente Reynaldo Zannini Coelho de Souza 

Primeiro-Tenente Luiz Carlos Américo dos Reis

Primeiro-Tenente Miguel Noce 

Capitão-Tenente Miguel Noce 

Primeiro-Tenente Luiz Augusto de Moraes Rego

Primeiro-Tenente Cid Ribeiro (interino) 

Primeiro-Tenente Arnaldo Leite Pereira

Primeiro-Tenente Luiz Joaquim Campos Alhamati (interino)

Primeiro-Tenente José Luiz Lunas de Mello Massa (interino)

Primeiro-Tenente Antônio Fernando Meirelles (interino) 

Capitão-Tenente Joaquím Manoel Vasconcellos Bocaiuva 

Primeiro-Tenente Marcílio Reis

Primeiro-Tenente Luiz Fernando Mello de Almeida 

Primeiro-Tenente José Luiz Trigo Drummond Gonçalves 

Primeiro-Tenente José Duarte de Figueiredo Filho (interino) 

Primeiro-Tenente José Luiz Trigo Drummond 

Primeiro-Tenente Humberto Bertola de Almeida

Segundo-Tenente Maurício Sérgio Leal Cabral (interino) 

Segundo-Tenente Edilson Pinho

Capitão-Tenente Sebastião Barbosa da Silva 


