
 

ALAGOAS 

Contratorpedeiro 

Incorporação: 28 de fevereiro de 1910. 

Baixa: 22 de março de 1939.      

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

Contratorpedeiro construído pelos Estaleiros Yarrow, West Glasgow, Inglaterra, sexto 

de uma série de dez (Amazonas, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, 

Sergipe, Paraná, Mato Grosso e Santa Catarina), encomendados pelo Governo Brasileiro 

como parte do Programa de Construção Naval de 1906 do Ministro da Marinha Alexandrino 

Faria de Alencar.  

Fez experiência preliminar em 13 de novembro de 1909 e a experiência oficial em 26 de 

novembro do mesmo ano. Foi lançado ao mar em 7 de setembro de 1909, sendo entregue ao 

Governo brasileiro em 28 de fevereiro de 1910, chegando ao Rio de Janeiro em 20 de maio 

daquele ano. Recebeu o distintivo numérico 26, posteriormente alterado para 6, código 

internacional GBEI e radiotelegráfico LAGOMAR. 



 

Pelo Aviso reservado n.º 2.708, de 20 de julho de 1917, que criou as Divisões Navais do 

Sul, Centro e Norte, este navio foi incorporado à Divisão do Centro. Pela Ordem do dia nº 

107, de 15 de maio de 1918, foi desligado da Divisão Naval do Centro. De acordo com o art. 

20 do Decreto nº 16.623, de 1º de outubro de 1924 a Esquadra foi dividida, sendo 

incorporado à Flotilha de Contratorpedeiros. 

Terceiro navio da Marinha do Brasil a ostentar o nome Alagoas homenageia o Estado da 

federação do mesmo nome e o sexto da classe “Pará”. O primeiro navio, assim batizado, foi 

um monitor-encouraçado construído no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro em 1867, que 

participou nas passagens de Curupaiti e Humaitá durante a Guerra do Paraguai; o segundo, 

um navio mercante do Lóide Brasileiro, que foi incorporado à Esquadra brasileira em 1889 e 

conduziu para a Europa a Família Imperial, após a Proclamação da República. 

O navio foi construído em chapa de aço de 5 mm, rebitado com reforço horizontal, 

dividido em doze compartimentos estanques, sem couraçamento, possuindo apenas dois 

conveses de chapa de aço recoberto com corticina. O primeiro convés percorria todo o 

comprimento do navio da proa até o compartimento de colisão. O segundo convés era 

interrompido pelos compartimentos de máquinas e caldeiras e formado, portanto, por duas 

partes, uma à vante abrangendo as cobertas e outro à ré, abrangendo os alojamentos dos 

oficiais. 

Possuía as seguintes características: 650 t de deslocamento; 73,15 m de comprimento 

entre perpendiculares; 7,16 m de boca; 4,27 m de pontal; 2,31 m de calado à vante; 2,31 m de 

calado à ré. 

Era artilhado com dois canhões de 101,6 mm, Armstrong, 40 calibres, fechamento por 

parafusos cilindro tronco cônico e obturação plástica Eslwick, ficando um à vante e outro à 

ré. Possuía quatro canhões de 47 mm, Armstrong, 45 calibres, semiautomáticos, fechamento 

por cunha vertical e obturação por estojo metálico, ficando dois a bombordo, dois a boreste 

com alças telescópicas iluminadas e o disparo elétrico ou por percussão. 

Era equipado com duas máquinas á vapor, Yarrow, 8.000 HP, alternativas, tríplice 

expansão com quatro cilindros invertidos desenvolvendo alta, média e baixa pressão. Possuía 



 

dois condensadores, duas caldeiras aquatubulares, tipo expresso, Yarrow, colocadas em dois 

compartimentos separados e estanques. Tinha cinco carvoeiras com capacidade total de 173 

metros cúbicos de combustível e capacidade em sobrecarga de 111 t adicionais 

acondicionados nas caldeiras e no convés. Possuía duas chaminés e conseguia desempenhar a 

velocidade máxima de 27 nós com um raio de ação de 1.600 milhas a 15 nós.  

A água potável era produzida por vaporizador e destilador sistema Laird Rapier com 

capacidade de 6000 l por dia e 17 t para alimentação das caldeiras. 

Os paióis de projeteis e pólvora eram ventilados pelo sistema tradicional com admissão 

de ar atmosférico e pelos sistemas de ar frio circulatório fornecido por termotanques e 

máquinas frigoríficas J.C.Hall. 

A energia elétrica era fornecida por um grupo eletrogênio montado no compartimento à 

ré das máquinas motoras. Consistia na associação direta de um motor a vapor Peter 

Brotherhood, 18 HP com um dínamo Siemens Brothers, tipo 12F, corrente contínua, 

excitação compound, multipolar, 80 v, 150 amperes, 12 kw, 650 a 682 rotações. Os circuitos 

de baixa tensão eram alimentados por pilhas e destinados ao serviço de artilharia e disparo de 

torpedos. 

A manobra do navio era feita por leme compensado servo-assistido por máquina a 

vapor, do passadiço e torre de comando, e a mão, na popa, por ante a ré da gaiuta da praça 

d'armas. As comunicações eram feitas por estação telegráfica do sistema Marconi, 15 kw, 

alcance máximo de 70 milhas.  

O navio dispunha de um mastro de madeira, comum, com verga para sinais, com 17,4 m 

de altura, acima do convés, e uma guindola à ré, para fixação da antena de telegrafia da haste 

da bandeira. 

Para navegação o navio dispunha de agulha magnética padrão (de líquido) no tijupá; 

agulha magnética (de líquido) no passadiço; agulha magnética seca na popa; máquina de 

sondar Lord Kelvin de 1906; dois odômetro de superfície Walker Cherub & Neptune para 

altas e médias velocidades, respectivamente. 

Originalmente, dispunha de um escaler de seis remos, um escaler de quatro remos, uma 



 

canoa de quatro remos, uma chalana e duas jangadas; nove boias salva-vidas e 24 coletes de 

cortiça de salvação. 

Sua lotação inicial constava de 11 oficiais e 73 praças em tempo de paz e em tempo de 

guerra de 11 oficiais e 88 praças.  

No início de suas atividades na Marinha do Brasil, o Contratorpedeiro Alagoas integrava 

a Divisão Naval do Centro, com sede no Rio de Janeiro e que era composta dos Encouraçados 

Minas Gerais e São Paulo e ainda dos Contratorpedeiros Amazonas, Pará, Paraíba e Paraná. 

 No dia 5 de setembro de 1922 o Contratorpedeiro Alagoas suspendeu indo até as Ilhas 

Maricás (RJ) para receber e comboiar a Divisão norte-americana que conduzia o embaixador 

Hughes, fundeando no mesmo dia. Suspendeu no dia a 6 e fundeou no poço para participar da 

Revista Naval do dia 9 

 Suspendeu no dia 17 de setembro de 1922, indo até as Ilhas Maricás (RJ) para escoltar o 

Paquete Porto, onde se encontrava o Presidente da República Portuguesa Antonio José de 

Almeida, regressando ao ancoradouro no mesmo dia. Suspendeu no dia 23 de setembro para 

escoltar o Couraçado argentino Moreno, regressando no mesmo dia. Suspendeu novamente 

no dia 27 para escoltar o Paquete Arlanza, que levava embaixadas estrangeiras.  

No dia 23 de outubro de 1922 seguiu para a Baía da Ribeira a encontrar-se com o 

Encouraçado São Paulo que levava a bordo o Presidente da República Artur da Silva 

Bernardes, escoltando-o até a altura de Emboacica e regressou a Enseada Batista das Neves 

no mesmo dia. 

Suspendeu em 3 de agosto de 1923 para a Enseada Batista das Neves com o pavilhão do 

Contra-Almirante, Comandante da Esquadra, fazendo exercícios de tiro e torpedos nos dias 

6,7,8 e 9 de agosto. No dia 10 de agosto de 1923 dia suspendeu para o Rio de Janeiro com o 

cadáver de um mecânico-aviador vítima de desastre. 

 No dia 2 de outubro de 1923 arvorou o pavilhão de Comandante da Flotilha e desatracou 

para exercícios de artilharia e de torpedos com alunos da Escola de Defesa Submarina. 

Suspendeu nos dias 5,6 e 9 de outubro para provas de tiros. No dia 10 seguiu para o Rio de 

Janeiro, onde chegou, tendo realizado evoluções na travessia. Esteve inativo nos meses de 



 

novembro e dezembro.  

Suspendeu no dia 2 de janeiro de 1924 para representar a Marinha na inauguração da 

Colônia de Pescadores em Mangaratiba (RJ), onde aportou no mesmo dia. Fundeou em 

Engenheiro Junqueira (RJ), tocou na Enseada do Abraão (RJ) e suspendeu no dia 14 de 

janeiro, tendo escalado na Enseada Batista das Neves, Enseada de Palmas, Ilha Jipóia, 

Sant'Ana, regressando para a Enseada do Abraão no dia 15 de janeiro. 

Em 5 de julho de 1924 seguiu para o Porto de Santos, em consequência do movimento 

revolucionário irrompido em São Paulo. Destacou-se da Esquadra para explorar a barra e 

investir o porto referido, onde fundeou no dia 6 de julho. No dia 7 de julho de 1924 esteve 

em exploração da barra, cruzando entre Itaipu e Moela, regressando ao porto no dia 8 de 

julho.   

 No dia 11 de julho de 1924, levantou âncoras para receber do Encouraçado Minas 

Gerais 39 prisioneiros que conduziu ao Rio de Janeiro. No dia 14 de julho, zarpou do Rio de 

Janeiro para a Bahia, onde chegou no dia 17 de julho, ficando à disposição do comandante 

da Região Militar e incorporado às tropas expedicionárias contra os revolucionários do 

Estado de Sergipe.  

 No dia 21 de julho de 1924 suspendeu escoltando os Paquetes Iris, Marú e 

Canavieiras, fundeando no Morro de São Paulo (BA), junto ao Paquete Baependi, que trazia 

tropas da Paraíba e Pernambuco e material bélico. No dia 22 de julho, suspendeu escoltando 

os paquetes, anteriormente citados em demanda da barra de Estância (SE) fazendo 

reconhecimentos no dia 23 àquela região e ainda São Cristovão (SE) e Aracaju (SE). Por 

não ter obtido êxito na comunicação com a terra, regressou á Barra da Estância (SE), 

voltando para Bahia no dia 25 de julho. 

  Em 1º de agosto de 1924 suspendeu para aguardar na Barra de Aracaju (SE) o 

momento de atacar os rebeldes, de acordo com as orientações das tropas terrestres. No dia 2 

de agosto investiu a barra penetrando no Porto de Aracaju (SE), encontrando a cidade 

evacuada pelos rebeldes, abandonando armamentos, etc., nas trincheiras que defendiam o 

canal. Assim o navio ficou preservando a cidade até a chegada das tropas terrestres. 



 

 No dia 12 de agosto de 1924, desligado das Forças Expedicionárias, fez-se ao mar 

chegando à Bahia no dia seguinte. Suspendeu no dia 16 de agosto e chegou ao Rio de 

Janeiro no dia 18, tendo percorrido 900 milhas. No dia 7 de novembro, suspendeu para 

cruzar fora da barra e no dia 11 daquele mês se encontrou com o Cruzador Barroso, que 

trazia o pavilhão do Ministro da Marinha, regressando à amarração no dia 12 de novembro.  

De janeiro a junho de 1925, esteve em reparos. Fez experiência de máquinas e 

compensação de agulhas de 6 a 15 de julho. Com os demais contratorpedeiros fez exercícios 

fora da barra no final do mês de julho de 1925.  

No período de setembro de 1932 a abril de 1935, navegou 17.146 milhas com 76 dias de 

mar. Neste período, desempenhou as seguintes comissões: 

 No mês de setembro de 1932 participou do serviço de bloqueio da barra do porto de 

Santos, em virtude do movimento revolucionário do Estado de São Paulo contra o Governo 

Provisório. Durante o bloqueio o navio esteve preparado para combate, com defesa contra 

possíveis ataques de aviões.  

 Em janeiro de 1933 em cumprimento às Ordens de Instruções (Reservada) do Chefe do 

Estado-Maior da Armada, ficou a Primeira Divisão Naval composta do Cruzador Rio Grande 

do Sul (capitânia) e os Contratorpedeiros Mato Grosso e Alagoas. Essa Divisão ficou 

incumbida de, em operações navais nas águas do Rio Amazonas, seus afluentes e confluentes, 

assegurar a inviolabilidade do território nacional e a absoluta neutralidade. Assim, buscou 

manter um serviço de vigilância e policiamento, em face da situação da iminência de uma 

guerra entre o Peru e a Colômbia, em consequência do incidente na cidade de Letícia.  

No mês de outubro de 1933 participou do comboio à Divisão Naval Argentina, 

comboiando o Encouraçado Moreno, no qual estava embarcado o Presidente da Argentina 

Augustín Pedro Justo em visita ao Brasil.  

Em junho de 1934, juntamente ao Cruzador Bahia e o Contratorpedeiro Paraíba  

participou da salva de 21 tiros em comemoração a assinatura do Decreto do Presidente da 

República Getúlio Vargas autorizando o Reaparelhamento da Esquadra.   



 

No mês de agosto de 1934 participou do comboio ao Vapor Augustus no qual estava 

embarcado o Presidente do Uruguai Gabriel Terra. No mês de outubro juntamente aos 

Contratorpedeiros Piauí e Santa Catarina, participou do comboio ao Paquete Italiano Conte 

Grande, no qual viajava o Cardeal Eugênio Pacelli.  

Em janeiro de 1935, juntamente ao Submarino Humaitá e capitaneados pelo 

Encouraçado São Paulo que levava arvorado o Pavilhão do Ministro da Marinha participou 

das festas realizadas pelo Estado de São Paulo, em comemoração à fundação da cidade de 

São Paulo. 

  Teve Baixa do Serviço Ativo em 22 de março de 1939, pelo Aviso nº 527, sendo 

entregue ao Arsenal de Marinha para ser desmanchado. 

  

 Foram seus Comandantes: 

Capitão de Corveta Horácio Coelho Lopes                    28/02/1910 a 20/06/1910 

Capitão de Corveta Pedro Vieira de Melo Pina    20/06/1910 a 13/12/1910 

Capitão de Corveta Honório de Lamare Koeller      13/12/1910 a 18/10/1912 

Capitão de Corveta Joaquim Nunes de Souza   18/10/1912 a 20/02/1914 

Capitão de Corveta Carlos Frederico de Noronha       20/02/1914 a 11/12/1914 

Capitão de Corveta Joaquim Buarque de Lima          11/12/1914 a 05/04/1915 

Capitão de Corveta Raul Tavares     05/04/1915 a 13/02/1917 

Capitão de Corveta Durval Augusto Costa Guimarães  13/02/1917 a 08/08/1918 

Capitão de Corveta Júlio Ramos Zany      08/08/1918 a 14/03/1919 

Capitão de Corveta Antonio Brito de Souza Payoza  14/03/1919 a 17/03/1920  

Capitão de Corveta Luis A. de Magalhães Castro           17/03/1920 a 15/12/1921 

Capitão de Corveta Tácito Reis de Moares Rego   15/12/1921 a 13/11/1922 

Capitão-Tenente Francisco Xavier da Costa (Interino)   13/11/1922 a 17/11/1922 

Capitão de Corveta Leopoldo Nóbrega Moreira           17/11/1922 a 03/10/1924 

Capitão de Corveta Eulino Rosário Cardoso    03/10/1924 a 03/11/1925 

Capitão de Corveta Luis de Barros Falcão     03/11/1925 a 21/01/1927 



 

Capitão-Tenente Eugênio A. de Oliveira Borges (Interino)  21/01/1927 a 09/02/1927 

Capitão de Corveta Miguel Castro Caminha    09/02/1927 a 24/09/1927 

Capitão de Corveta Luis Autran Alencastro Graça   24/09/1927 a 23/01/1928 

Capitão de Corveta João José Bittencourt Calazans   23/01/1928 a 23/03/1929 

Capitão de Corveta Eduardo Duarte Silva Júnior   23/03/1929 a 24/03/1930 

Capitão de Corveta Jorge Dodsworth Martins   24/03/1930 a 18/06/1930 

Capitão de Corveta Luis Lacê Brandão    18/06/1930 a 02/03/1931 

Capitão de Corveta Alberto Azeredo Rodrigues    02/03/1931 a 15/02/1932 

Capitão-Tenente Luis Fernandes Barata (Interino)   15/02/1932 a 08/03/1932 

Capitão de Corveta Antonio Pedro de Cerqueira e Souza  08/03/1932 a 07/06/1932 

Capitão de Corveta João Francisco Velho Sobrinho  07/06/1932 a 06/12/1932 

Capitão de Corveta José Brito Figueiredo    06/12/1932 a 16/01/1934 

Capitão de Corveta Christiano M. de Figueiredo Aranha  16/01/1934 a 01/03/1935 

Capitão-Tenente Fernando Muniz Freire (Interino)   01/03/1935 a 09/03/1935 

Capitão de Corveta José Francisco de Paula Ramos  09/03/1935 a 30/12/1935 

Capitão de Corveta José Valentim Dunham Filho    30/12/1935 a 16/04/1936 

Capitão de Corveta Mario Lopes Ypiranga dos Guaranys  16/04/1936 a 22/02/1937 

Capitão-Tenente Carlos Paraguassú de Sá (Interino)   22/02/1937 a 05/03/1937 

Capitão de Corveta Edmundo Williams Muniz Barreto  05/03/1937 a 26/02/1938 

Capitão de Corveta Trajano Alves dos Santos   26/02/1938 a 12/09/1938 

Capitão-Tenente Francisco Vicente Bulcão Vianna (Interino)  12/09/1938 a 04/10/1938 

Capitão de Corveta Mário de Faro Orlando     04/10/1938 a 19/01/1939 

Capitão-Tenente Francisco Vicente Bulcão Vianna (Interino)  19/01/1939 a 06/01/1939  

Capitão de Corveta Pedro Augusto Bittencourt                 06/01/1939 a 22/03/1939 

 

  

 


