
AMAZONAS

Contratorpedeiro

Incorporação: 7 de julho de 1909.

Baixa: 28 de julho de 1926.

     

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

Contratorpedeiro  construído  nos  Estaleiros  Yarrow,  Scotstown,  West-Glasgow,

Inglaterra. Fazia parte de uma série de dez (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  do  Ministro  da  Marinha

Alexandrino Faria de Alencar. Sua construção foi  iniciada em 28 de novembro de 1907,

sendo lançado ao mar no dia 21 de novembro de 1908 e entregue ao Governo Brasileiro em

12 de abril de 1909. 

O navio partiu de Glasgow em 12 de abril de 1909, chegando a Pernambuco no dia 2

de junho de 1909 e no Rio de Janeiro no dia 10. Foi submetido à Mostra de Armamento no



dia 7 de julho de 1909.  Recebeu o distintivo numérico 21, que foi posteriormente alterado

para  o  n°  1,  Código internacional  GBEA;  chamada  radiotelegráfica  SOA  e  endereço

telegráfico Amamar. 

De acordo com o Decreto n° 9241 de 23 de dezembro de 1911 o navio foi passado para

a  reserva.  Por  meio  do Aviso  Reservado nº  2708 de  20 de  julho de  1917,  que  criou  as

Divisões Navais do Sul,  Centro e Norte, este navio foi incorporado à Divisão do Centro,

sediada no Rio de Janeiro e composta também do Encouraçado São Paulo e Minas Gerais e

dos Contratorpedeiros Pará, Paraíba, Alagoas e Paraná.

Em  conformidade  com  o  Aviso  Reservado  nº 1781  de  25  de  junho  de  1918  do

Ministro  da  Marinha  o  Contratorpedeiro  Amazonas  continuou  incorporado  à  Divisão  do

Centro.

De  acordo  com a  Ordem do  Dia  de  25  de  outubro  de  1918,  nº  236  o  navio  foi

desligado da Divisão Naval do Centro. Por determinação ministerial foi retirado da reserva,

conforme Ordem do Dia n° 162 de 23 de julho de 1919.

Suas características eram 650 t de deslocamento padrão, 73,150 m de comprimento

entre perpendiculares, 7,160 m de boca; 4,270 m de pontal, 2,310 m de calado a vante e 2,310

m a ré. 

Era equipado com duas  máquinas a vapor  de tríplice expansão Yarrow Schilich &

Tiredy de  quatro  cilindros  com 4000 HP cada  e  8000 HP de  potência  total  e  com duas

caldeiras aquatubulares Yarrow. 

O casco era construído em aço laminado de 5 mm de espessura e de alta tensão em

todos os lugares em que o esforço longitudinal fosse importante. Possuía 137 cavernas e era

dividido em 12 compartimentos estanques. 

Seu armamento era constituído de dois canhões Armstrong de 101 mm, 40 calibres, tiro

rápido. Desses canhões, um ficava localizado a vante e o outro a ré. Possuía ainda, quatro

canhões de 47 mm, 46 calibres, sendo dois a boreste e dois a bombordo. Tinha dois tubos

para lançamento de torpedos Armstrong, 45 cm de diâmetro, ficando um a ré e outro entre as

chaminés, ambos com disparo por percussão.



Entre  os  dias  17  e  28  de  fevereiro  de  1918 realizou o  patrulhamento  da  Baía  de

Guanabara no Rio de Janeiro. No dia 6 de maio docou no Dique Guanabara (RJ). 

Saiu do dique e realizou o patrulhamento da barra durante os meses de julho, setembro

e outubro de 1918. Em 5 de fevereiro de 1919 retornou para o Dique Guanabara e saiu no dia

7 de março. 

Suspendeu no dia 7 de julho de 1919 a serviço da Superintendência de Navegação,

chegando no dia  10 em Abrolhos,  suspendendo no mesmo dia  para fazer  sondagens  nos

baixios de Franca e Marajó, regressando no mesmo dia ao fundeadouro. Suspendeu no dia 11

de julho de 1919 para Morro de São Paulo (BA), chegando no dia 12.

Suspendeu no dia  17 de julho de 1919 para a  Baía  de Todos os Santos na Bahia,

chegando  no  mesmo dia.  Suspendeu  do  porto  de  Salvador  no  dia  18  daquele  mês  para

socorrer o Vapor Comandatuba, que havia naufragado na entrada de Ilhéus (BA), chegando

no dia 20

No dia 31 de julho de 1919 suspendeu do porto de Salvador (BA) para ir ao encontro do

Paquete Marsilia que viajava Marcelo Torcuato de Alvear, Presidente da Argentina e realizou

o comboio daquele paquete.

 De acordo com a Ordem do Dia no 8 do Estado-Maior da Armada, de 1o de fevereiro de 1924

foi incorporado à Esquadra de Exercícios. No dia31 de março daquele ano, suspendeu para

experiências de máquinas e no dia 9 de abril para regulamento das agulhas. 

No dia 14 de abril de 1924 suspendeu em Divisão para evoluir fora da barra, regressando no

mesmo dia tendo percorrido 90 milhas. Suspendeu no dia 15, tendo realizado exercícios de

evoluções, fainas de emergência e pontaria com luneta verificadora. Suspendeu no dia 26 de

abril de 1924 para a Ilha Grande, chegando à Enseada Batista das Neves, tendo percorrido 90

milhas. Suspendeu no dia 30 de abril de 1924 e chegou ao Rio de Janeiro, com o percurso de

85 milhas. Atracou ao Tender Cuiabá para carvoar. 

No dia 1o de maio de 1924 desatracou e fundeou, suspendendo no dia 5 de maio, com o

Comandante da Flotilha e um Oficial da Missão para Batista das Neves, executando várias

fainas e evoluções na travessia.  No dia 16 de maio, suspendeu e atracou no Encouraçado



Minas Gerais para receber o Almirante Chefe da Missão Naval, largando pouco depois para

exercícios de tiro e fainas de emergência.

 No  dia  20  de  maio  de  1924,  suspendeu  para  exercícios  e  depois  atracou  no  Cruzador

Almirante Barroso para carvoar e no dia 26 de maio suspendeu para exercício de tiro de 101

mm

 Em 30 de maio de 1924 suspendeu com a Esquadra em demanda do Rio de Janeiro, onde

fundeou, tendo percorrido durante os exercícios 960 milhas. No dia 20 de junho, suspendeu

para provas de máquinas, indo até a Ilha Grande (RJ) e regressando, tendo percorrido 150

milhas. Em 5 de junho, suspendeu para receber munição, zarpando depois para Santos (SP),

onde chegou no dia 6 de junho.

No dia 26 de junho de 1924 suspendeu e atracou no Contratorpedeiro Maranhão e

percorreu durante o mês 450 milhas. Em 6 de agosto zarpou de Santos (SP) e fundeou no Rio

de Janeiro (RJ). No dia 3 de setembro de 1924 suspendeu para escoltar uma Divisão Inglesa. 

No dia 7 de novembro de 1924 suspendeu para experiências e a seguir se reunir em

Santa  Catarina  ao  Encouraçado  Minas  Gerais,  na  busca  ao  Encouraçado  São  Paulo

sublevado. No dia 8 de novembro fundeou para deixar um condutor de máquinas, que se

havia se ferido gravemente no reparo da máquina, avariada durante temporal. Suspendeu no

dia  9  de  novembro  e  fundeou  em  Anhatomirim  (SC)  no  dia  10,  seguindo  depois  para

Florianópolis (SC), onde atracou.

Suspendeu de Florianópolis (SC) no dia 16 de novembro de 1924 e chegou ao Rio

Grande (RS) no dia seguinte, atracando ao porto novo. No dia 19 de novembro passou a

atracar no porto velho e no dia 20 seguiu para Porto Alegre (RS) percorrendo 1100 milhas

durante o mês.

No dia 21 de maio de 1925 suspendeu de Porto Alegre (RS) e fundeou no Canal da

Feitoria. Suspendeu no dia 22 de maio para carvoar e no dia 25 suspendeu para regular as

agulhas,  atracando  no  porto  velho  do  Rio  Grande  (RS).  No  dia  17  de  agosto  de  1925

suspendeu levando a bordo a Comissão de Inspeção Semestral e regressou ao porto.

No dia 18 de agosto de 1925 suspendeu do Rio Grande (RS) com o Contratorpedeiro



Maranhão para  treinamento de foguistas.  Em 10 de setembro de 1925 suspendeu com a

Esquadra para exercícios e fundeou em Búzios (RJ) no dia 12 de setembro. 

No dia 24 de setembro de 1925 suspendeu para exercícios e fundeou em Santos a 1° de

outubro. Em 7 de outubro zarpou para Vila Bela e fundeou na Enseada Batista das Neves no

dia 8, suspendeu no dia seguinte para evoluções e, de regresso fundeou na Enseada do Abraão

(RJ). No dia 10 de outubro suspendeu com a Esquadra e fundeou no Rio de Janeiro (RJ),

tendo percorrido 352 milhas. Em 5 de novembro suspendeu com a Esquadra e fundeou na

Enseada Batista das Neves (RJ) atracando no dia seguinte ao Tender Belmonte para carvoar.

No dia 7 de novembro de 1925 suspendeu em demanda da baía de Todos os Santos

(BA), onde fundeou no dia 9. Suspendeu no dia 11 de novembro e fundeou em Recife (PE)

no dia seguinte. Suspendeu no dia 13 e fundeou em São Luís do Maranhão no dia 16, onde

passou todo o mês de dezembro. 

No ano de 1926 o Contratorpedeiro Amazonas entrou em obras no Dique Guanabara,

situado  no  Rio  de  Janeiro,  não  mais  voltando  ao  serviço,  sendo  os  seus  equipamentos

largamente utilizados na reconstrução do Contratorpedeiro Mato Grosso. 

Foram seus Comandantes:

Capitão de Corveta Caio Pinheiro de Vasconcelos   

Capitão de Corveta Paulo da Rocha Fragoso

Capitão de Corveta Arnaldo Siqueira Pinto da Luz

Capitão de Corveta Marcolino Alves de Souza.

Capitão de Corveta José de Siqueira Vila Forte

Capitão de Corveta Eugenio da Rosa Ribeiro

Capitão de Corveta Raul Daltro

Capitão de Corveta Luís Coutinho Ferreira Pinto

Capitão de Corveta Raymundo Beltrão Pontes

Capitão de Corveta Bogado de Oliveira

Capitão de Corveta Alfredo C. Soares Dutra



Capitão de Corveta Arthur Thompson

Capitão de Corveta Clodoveu Celestino Gomes 

Capitão de Corveta Ignácio Brício Guilhon 

Capitão de Corveta Rogério Augusto Siqueira

Capitão-Tenente Eurico Correa de Mello (Interino)

Capitão de Corveta Alberto de Lemos Basto

Capitão de Corveta Mário da Gama e Silva

Capitão de Corveta Oscar de Souza Espinola.

Capitão de Corveta Álvaro Guimarães Bastos

Capitão de Corveta Antonio da Motta Ferraz,

Capitão de Corveta Américo de Araújo Pimentel                               


