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

 Contratorpedeiro construído pelos Estaleiros Yarrow, West Glasgow, Inglaterra, 

segundo de uma série de dez (Amazonas, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraná, Alagoas, 

Sergipe, 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.  

 Foi lançado ao mar a 14 de junho de 1908 e teve sua Mostra de Armamento no dia 23 

de janeiro de 1909. Pelo Aviso n° 520 de 2 de fevereiro de 1909 foi classificado como 

contratorpedeiro e denominado de Pará. Recebeu o n
o
 2 da série, o distintivo numérico 22, o 



 

do Código Internacional G.B.E.C. e o de chamada radiotelegráfica S.N.E.  

Tinha as seguintes características: deslocamento de 650 t, comprimento entre 

perpendiculares de 75 m, boca na linha de flutuação de 7,18 m, pontal de 4,27 m a vante e 

5,41 a ré, calado médio de 2,31 m, 137 cavernas e três cobertas. Dispunha de duas máquinas 

motoras de tríplice expansão com quatro cilindros, de expansão variável, do fabricante 

Yarrow Schlich & Twed, com a força total de 8.000 c.v., indicados. Tinha dois hélices de 9 

pés e 9 polegadas de passo de três pás fixas e t, 7,9 pés de diâmetro. A velocidade em marcha 

a toda a força era de 27 milhas e a velocidade econômica de 14 milhas. A carga máxima das 

carvoeiras era de 145 t e a carga normal de 72 t. Tinha duas caldeiras do sistema Yarrow 

(aquatubulares) com três fornalhas em cada uma.  

As duas chaminés tinha a forma elíptica na seção horizontal, e a altura destas era de 

2,96 m. Contava com dois condensadores de superfície tipo Yarrow e um destilador sistema 

Cand & Rayener para produção de 3.500 l de água em 24 horas. Seus tanques de aguada eram 

três, com a capacidade total de 5.700 l, havendo outros de reserva para 7.000 l.  

O armamento do navio constava de dois canhões Armstrong de 101 mm e quatro do 

mesmo sistema de 47 mm, dois tubos lança-torpedos e 32 carabinas Mauser. Tinha quatro 

paióis para projeteis, um para mantimentos, um para sobressalentes, um para as amarras e um 

para torpedos, contava ainda com duas bombas reais e duas portáteis. Suas âncoras (duas) 

eram do sistema Smith com 508 kg de peso e duas amarras de 100 braças e um cabrestante.  

Sua instalação elétrica contava de um dínamo Siemens de excitação compound de 80 

volts e 150 ampères, um holofote de 24.000 velas e uma estação de rádio sistema Marconi 

com 100 milhas de alcance.  

Estava aparelhado com uma lancha automóvel para 14 homens, um escaler de seis 

remos, uma canoa de 4, um bote e uma chalana. Tinha um mastro de madeira da altura de 

17,4 m.  

No dia 23 de agosto de 1909 o navio zarpou do Rio de Janeiro para a Ilha Grande (RJ) 

para exercícios e regressou a 30 de setembro. Voltou à Ilha Grande (RJ) no dia 15 de janeiro 



 

de 1910 foi até Santa Catarina e regressou ao Rio de Janeiro no dia 25 de fevereiro. Entre 2 e 

23 de dezembro de 1910 esteve em Ilha Grande (RJ) para realização de exercícios. 

 Em 11 de junho de 1912 partiu para a Ilha Grande (RJ) regressando ao Rio de Janeiro 

no dia 28. Retornou àquela ilha a 15 de julho e estava de volta ao Rio a 31 daquele mês. 

Partiu para Ilha Grande (RJ) no dia 12 de setembro de 1913 e voltou ao Rio em 4 de outubro. 

No dia 11 de setembro, zarpou a serviço da neutralidade, estacionando em Santos (SP) e 

regressou em 3 de outubro.  

Em outubro de 1917 estava fundeado no Rio de Janeiro e assim continuou até abril de 

1918. Em virtude da Ordem do Dia n
o
 113 de 22 de maio desse ano foi desligado da Divisão 

Naval do Centro, ficando à disposição do Inspetor do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. 

Esteve no Rio de Janeiro todo o ano de 1918, permanecendo até fevereiro de 1919.  

Entrou para o dique no dia 3 de fevereiro e saiu em 24 de março de 1919. Pelo Aviso n
o
 

3.053-F de 25 de junho de 1919 foi incorporado a Primeira Divisão Naval. No dia 8 de julho 

de 1919 suspendeu para Ilha Grande (RJ) e regressou a 21, tendo comboiado o Encouraçado 

estadunidense Idaho. Zarpou, em divisão, para Ilha Grande (RJ) no dia 11 de agosto de 1919 

e regressou a 2 de setembro. Zarpou a 18 de outubro, tocando em Vila Bela (SP) e Ubatuba 

(SP) para ajudar os aviões que fizeram um raid a Santos (SP).  

No dia 10 de fevereiro de 1920 suspendeu para Ilha Grande (RJ), de onde voltou para o 

Rio de Janeiro no dia 11. Suspendeu no dia 20 de fevereiro para Cabo Frio (RJ) para socorrer 

o navio grego Aglia que naufragou naquelas imediações, regressando ao Rio de Janeiro no 

mesmo dia. Suspendeu no dia 25 de fevereiro e regressou ao fundeadouro a 28 daquele mês. 

Em 20 de abril zarpou para Santos (SP), aonde chegou no dia seguinte, suspendendo 

novamente no dia 24, tocando em São Sebastião (SP), Saco da Fortaleza (SP), Mar Virado 

(SP), Ubatuba (SP), Parati (RJ), Batista das Naves (RJ), Itacuruçá (RJ), Dois Rios (RJ) e 

chegou ao Rio no dia 29 de abril.  

Em 11 de junho de 1920 suspendeu para prestar homenagens ao Almirante Barroso, 

junto a sua estátua no Flamengo. Suspendeu no período de 13 a 19 de outubro de 1920 para 

exercícios da evolução e recepção dos reis da Bélgica. No dia 23 de outubro de 1920 seguiu 



 

para Ilha Grande (RJ), à disposição da Escola Naval realizou exercícios com os aspirantes e 

regressou ao Rio de Janeiro no dia 10 de dezembro. 

A 31 de março de 1921 suspendeu para experiências de máquinas. Em 5 de maio, 

suspendeu para Santos (RJ), com escala em Batista das Naves (RJ) de onde suspendeu no dia 

18 para comboiar o Paquete Arlanza, que levava o Embaixador do Chile. Zarpou de Santos 

(SP) no dia 12 de agosto e chegou ao Rio de Janeiro a 16 com escalas. Suspendeu no dia 22 

de setembro para exercícios e a 11 de outubro, suspendeu para comboiar o Encouraçado 

francês Jules Michelet.  

No dia 29 de novembro de 1921 realizou exercícios dentro da Baía de Guanabara (RJ). 

Suspendeu a 9 de fevereiro de 1922 para a realização de exercícios e no dia 21 para assistir  

exercícios de tiro da Esquadra. No dia 23 de fevereiro voltou a suspender para procurar o 

casco do Paquete Alagoas, que serviu de alvo, regressando a 25, suspendeu novamente a 15 

de março para exercícios.  

Em 1
o
 de abril de 1922 levantou âncora para ir a Ponta Negra (RJ) à procura do 

Rebocador Laurindo Pita. No dia 8 de abril seguiu para Fernando de Noronha para prestar 

auxílio aos aviadores Gago Coutinho e Sacadura Cabral, tocou em Salvador (BA) e em 

Recife (PE), chegando a Fernando de Noronha no dia 18. Voltou a Recife (PE) no dia 23 de 

abril e suspendeu novamente para Fernando de Noronha no dia 4 de maio, onde chegou no 

dia 5. Suspendeu no dia 11 de maio para prestar socorros aos referidos aviadores, cujo 

aparelho caiu ao mar entre Fernando de Noronha e os Penedos de São Pedro e São Paulo. 

 O Contratorpedeiro Pará levantou ferro de Fernando de Noronha no dia 13 de maio de 

1922 e fundeou no dia seguinte em Recife (PE). A 8 de julho retornou àquele arquipélago, 

voltando para Recife (PE) no dia 11, de onde suspendeu a 17 e chegou a Bahia a 19. 

Suspendeu de Salvador (BA) no dia 24 de julho e chegou a Vitória (ES) a 27, tendo tocado 

em Abrolhos e finalmente chegou ao Rio de Janeiro a 1
o
 de agosto. Em fevereiro de 1923, 

suspendeu quatro vezes, indo numa delas até à Ilha Grande (RJ). A 13 de março foi à Ilha 

Grande (RJ), regressando no dia seguinte. Passou todo o resto do ano de 1923 sem operar. 



 

Em 1924 continuou no Rio de Janeiro, entrando em reparos em julho e nesse estado 

permaneceu até 1926.  

Por Aviso n
o
 268 de 20 de fevereiro de 1931, foi ligado à Flotilha de Contratorpedeiros 

e por meio do Aviso n
o
 2.233, de 25 daquele mês e ano, passou para a Segunda Divisão de 

Contratorpedeiros. Pelo memorando n
o
 31 de 18 de março de 1931 passou para a Primeira 

Divisão e pelo memorando n
o
 889 de 31 de outubro de 1933 passou para a Segunda Divisão. 

Foi desligado da Esquadra pelo Aviso n
o
 75 de 10 de janeiro de 1934 e pela Ordem do Dia n

o
 

11 da Esquadra, do dia 16, ficando a disposição da Diretoria de Ensino da Marinha. Teve 

baixa do Serviço Ativo da Armada, de acordo com o Aviso Ministerial n
o
 617 de 22 de abril 

de 1936.  

 

Foram seus Comandantes: 

Capitão de Corveta Felinto Perry 

Capitão de Corveta Geraldo Cândido Martins 

Capitão de Corveta Nelson Peixoto Jurema 

Capitão de Corveta João Chaves de Figueiredo 

Capitão de Corveta Firmino de Carvalho Santos 

Capitão de Corveta Alberto Augusto Gonçalves 

Capitão de Corveta Orlando Marcondes Machado 

Capitão de Corveta Lucas Alexandre Boiteux 

Capitão de Corveta Odenato de Moura 

Capitão de Corveta Henrique Melquiades Cavalcanti 

Capitão de Corveta João Batista Lauro  

Capitão de Corveta Armando Octavio Roxo 


