
 

 

AMAPÁ 

Canhoneira 

Incorporação: 1904. 

Baixa: 12 de fevereiro de 1917. 

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

 Canhoneira fluvial de uma série de quatro (Acre, Juruá e Missões), construída em l904 

nos Estaleiros Yarrow, na Inglaterra. Foi armada no Arsenal de Marinha do Pará e teve seu 

projeto pautado no tipo Melik, o qual era empregado pelos ingleses no Rio Nilo. 

 Primeiro navio da Marinha do Brasil a ostentar o nome Amapá em homenagem ao 

Estado brasileiro, situado entre os Rios Araguari e Oiapoque no Extremo Norte do País. Foi 

construído em ferro de 5 mm de espessura e possuía as seguintes características: fundo chato; 

nove compartimentos estanques; uma chaminé; dois mastros, sendo o de vante de madeira 

com mastaréu e verga para sinais e outro de ferro à ré com cesto de gávea para sinais e 

observação de tiro, dotado de base para instalação de metralhadora Maxim.  



 

 

Possuía 36 m de comprimento total; 6 m de boca máxima; 1,40 m de pontal; 0,75 m de 

calado máximo à vante, 0,75m de calado máximo à ré; 100 t de deslocamento normal; 10 t de 

deslocamento máximo; 11 nós de velocidade máxima; duas máquinas a vapor Yarrow, 

tríplice expansão, três cilindros, 500 HP de força total, 250 RPM, que acionavam dois hélices 

com quatro pás cada um, dispostos em dois túneis paralelos no casco, para resguardo de 

obstáculos flutuantes e submersos. Possuía três lemes paralelos salientes ao casco, 

manobrados com auxílio de máquina a vapor de dois cilindros da torre de combate, e a mão 

na coberta de vante. Possuía uma caldeira Yarrow com 200 libras de pressão máxima, tiragem 

forçada realizada por simples compressão em vaso aberto e por uma ventoinha acionada por 

motor a vapor com inversão de marcha à ré através de aparelho Stephen e alavanca manual. 

Possuía dois condensadores de superfície Yarrow; seis carvoeiras com capacidade para 40 t 

de carvão, três por bordo, protegendo o paiol de artilharia e praça de caldeiras; destilador 

Card & Rayner, consumindo 800 litros/24 horas. 

Era artilhado com um morteiro de 87 mm, 8 calibres, Armstrong, à vante, disparo por 

percussão, podendo atirar, além de granadas de 15 libras, Shrapnells de aço; dois canhões de 

57mm Hotkiss, modelo II, L 42, à vante e à ré da coberta dos marinheiros; seis metralhadoras 

Maxim, 7mm na coberta dos marinheiros, três em cada bordo. 

O navio dispunha de dois paióis de munição, um à vante e outro à ré com ventilação 

natural. 

A energia elétrica era fornecida por um dínamo Castle, J. Holmes, excitação 

compound, movido por motor a vapor, 450 RPM, 800 volts, 65 amperes, para iluminação 

geral e para excitar um holofote J. Holmes de 1.000 velas.  

Para serviços de salvamento, dispunha de dois escaleres com capacidade individual 

para 12 homens e de uma chalana para serviços de costado. 

Pelo Aviso Ministerial n
o
 2.216 de 4 de maio de 1914, foi classificado como navio 3

a
 

classe. 

Durante seu período de vida ativa na Marinha do Brasil, a Canhoneira Fluvial Amapá 

incorporada à Flotilha do Amazonas prestou serviços realizando várias comissões no Pará, 

Amazonas e Acre. 



 

 

 No dia 12 de fevereiro de 1917, pelo Aviso Ministerial n
o
 582, foi determinada a baixa 

da Canhoneira Fluvial Amapá. 


