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

 

Canhoneira da Classe Melik, construída em 1904 nos Estaleiros Yarrow, Inglaterra, 

para a Flotilha do Amazonas, recebendo o distintivo nº 72. 

A Canhoneira Fluvial Missões foi o primeiro navio a ostentar esse nome na Marinha do 

Brasil, em homenagem à área disputada pela Argentina, adjudicada ao território brasileiro 

após gestões do Barão do Rio Branco na chamada Questão das Missões. Foi construída em 

1904 pela Yarrow na Inglaterra, e armada no Arsenal de Marinha do Pará. Serviu sempre na 

Flotilha do Amazonas, com sede em Belém do Pará. 

O navio foi construído em chapas de ferro, 5 mm de espessura, 60 cavernas, nove 

compartimentos estanques, fundo chato com dois túneis paralelos, onde trabalhavam os 

hélices resguardados de obstáculos submarinos; um mastro com mastaréus e verga para 

sinais, à vante; um mastro de ferro à ré; uma chaminé. 



 

Possuía as seguintes características: 100 t de deslocamento normal; 110 t de 

deslocamento a plena carga; 36 m de comprimento total; 6 m de boca; 1,40 m de pontal. 

Era equipada com duas máquinas a vapor, tríplice expansão, três cilindros cada uma, 250 

RPM; 250 HP; 500 HP de potência total; uma caldeira Yarrow, 576 tubos, 250 libras de 

pressão com tiragem forçada por ventoinha em vaso aberto; condensadores de superfície 

Yarrow com 216 tubos cada. A inversão de marcha era obtida com aparelho Stephen 

manobrado à mão por meio de alavanca; duas rodas de leme, uma para manobra à mão, na 

coberta à vante e outra movida a vapor situada na torre de combate; três hélices de quatro pás, 

1 m de diâmetro, 4 m de passo; grupo destilatório David & Rayher’s com capacidade para 

800 L / 24h; duas bombas de ar, duplo efeito, aspirante-calcante, acionadas pelos eixos das 

manivelas em cada uma das máquinas. 

Era armado com um morteiro Armstrong, 87 mm, 8 calibres, à vante, com capacidade 

para atirar shrapnells de aço; dois canhões de 57 mm Hothckiss, modelo II, L42; seis 

metralhadoras Maxim, 7 mm, três em cada bordo, refrigerada a água, utilizando fita de lona 

com 250 cartuchos Mauser. 

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

forçada. O paiol de vante dispunha de ventilação natural e o de ré nenhum sistema de 

ventilação, sendo extremamente quente e úmido e, portanto, impróprio para armazenar 

munição.  

A energia elétrica era fornecida por um dínamo Castle-J. Holmes, tetrapolar, induzido 

em anel, excitação compound, 80 volts, 65 A, 450 RPM, movimentado por motor a vapor de 

um cilindro, alimentado pela máquina principal. 

Para salvamento e serviços, o navio dispunha de um escaler de 3,83 m de comprimento 

com capacidade para dez pessoas; um escaler de 4,30 m de comprimento; uma chalana para 

serviço de costado com capacidade para duas pessoas. 

Em 6 de janeiro de 1913, chegou a Manaus, procedente de Senna Madureira. Em 23 de 

janeiro, partiu de Manaus, rebocada pelo Rebocador Cecília, da Capitania dos Portos do Pará, 

e amarrou a boia em frente ao Arsenal de Marinha do Pará no dia 27. Em 11 de abril, por 



 

ordem do Inspetor do Arsenal de Marinha do Pará, foi rebocada pelo Rebocador Maria para 

Val de Cães, a fim de entrar no Dique Affonso Pena da Port of Pará. Em maio, continuava 

assentada nos picadeiros do Dique Flutuante Affonso Pena, pertencente a Port of Pará, 

aguardando ordens para o início dos reparos. 

Pelo Aviso nº 2.216, de 4 de maio de 1914, foi classificado como navio de Terceira 

Classe. 

De 1917 a 1920, esteve fundeado em Belém (PA). 

Em 19 de fevereiro de 1921, viajou para fazer experiências de máquinas. De 20 de 

março a 7 de maio de1921, suspendeu até Lábrea no Rio Purus e regressou a Manaus. A 13 

de maio de 1921, viajou até Belém, escalando em Camburi, Santarém e Buiuçu. A 12 de 

dezembro de 1921, viajou até Tabatinga, escalando em Manaus. 

A 3 de janeiro de 1922, viajou até Tabatinga, regressando a Manaus e Belém. Em 24 de 

abril de 1922, realizou exercícios. A 25 de maio de 1922, viajou até Manaus, escalando em 

Santarém. A 13 de junho de 1922, suspendeu para realização de exercícios. A 7 de outubro de 

1922, suspendeu em direção a Manaus. A 20 de novembro de 1922, realizou exercícios. 

A 17 de fevereiro de 1923, realizou exercícios. A 22 de março de 1923, realizou 

exercícios. 

A 20 de janeiro de 1924, realizou exercícios. A 15 de setembro de 1924, suspendeu a 

reboque do Aviso Teffé com destino à Belém do Pará, escalando em Santa Tereza, Frazão, 

Santarém, Precurubi, Ilha das Araras, Ilha da Conceição, Jararaca e Casa Branca. Passou a 

rebocá-lo o Aviso Amapá, chegando a Belém no dia 24 de setembro de 1924. Pelo Decreto nº 

16.173, de 1
o
 de outubro de 1924, foi subordinada à Flotilha do Amazonas. 

Entre 1925 e 1927, ficou estacionada no Pará. 

De acordo com o Aviso nº 2.291, de 5 de abril de 1932, foi-lhe dado baixa. Em 17 de 

outubro de 1933, em cumprimento ao Aviso nº 3.836, foi determinada sua baixa definitiva do 

serviço ativo, tendo-lhe sido passada Mostra de Desarmamento em 4 de janeiro de 1934. 

 

 



 

Foram seus Comandantes:  

Capitão-Tenente Armando Octávio Roxo 

Capitão-Tenente Olavo Machado 

Capitão-Tenente Manuel da Costa Cunha Lima Jr. 

Capitão-Tenente Aníbal Braziliano Lago 

Capitão-Tenente Roberto da Gama e Silva 

Capitão-Tenente Pedro Augusto Bittencourt 

Capitão-Tenente Aydano de Freitas 

Capitão-Tenente José de Lemos Cunha 

Capitão-Tenente Joaquim Ribas de Farias 

 

 


