
 

ALMIRANTE TAMANDARÉ 

Cruzador 

Incorporação: 27 de novembro de 1897. 

Baixa: 27 de dezembro de 1915. 

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

 Cruzador lançado ao mar pelo Estaleiro nº 1 do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro 

em 20 de março de 1890. Foi construído sob os planos do então Capitão-Tenente Engenheiro 

Naval João Cândido do Brasil por determinação do Senador João Florentino Meira de 

Vasconcelos, Ministro da Marinha em 1883. Começou seu fabrico em 1884, sendo Inspetor 

do Arsenal o Chefe de Esquadra Artur Silveira de Motta Barão de Jaceguai, e continuou na 

gestão do Vice-Almirante Francisco Pereira Pinto o Barão de Ivinheima, quando o navio teve 

sua construção finalizada. 



 

O casco era de aço com fundo duplo tinha 119 compartimentos estanques e era forrado 

com peroba de 175 mm, adaptada ao costado por meio de cavilhas de ferro galvanizado. 

Media 95,92 m de comprimento máximo; 86,67 m de comprimento entre perpendiculares; 

14,43 m de boca extrema; 14,03 m de boca moldada; 7,06 m de pontal; 6,02 m de calado 

máximo; e 4.537 t de deslocamento. 

Era armado com dez canhões Armstrong de tiro rápido de 152 mm; dois canhões de 

120 mm; dez canhões menores; oito metralhadoras; e oito tubos lança-torpedos. Os canhões 

de 152 mm foram retubulados em 1897.  

Sua propulsão era mista, sendo mastreado em galera com a superfície vélica de 1.612 

m
2
 e equipado com máquinas construídas em Londres na Inglaterra, sob a inspeção do 

Capitão-Tenente Manoel J. Alves Barbosa. Eram duas máquinas alternativas a vapor 

inteiramente independentes, construídas nas Oficinas de Maudslay Sons & Field com o 

diâmetro dos cilindros maiores de 2.133 mm; dos médios 1.397 mm e dos pequenos 92 mm. 

Contava com sete caldeiras e 28 fornalhas. Em sua navegação normal as máquinas 

desenvolviam a força de 6.500 cv, e forçada 7.500cv, atingindo uma velocidade de 17 nós. 

Fez experiências de máquinas em 22 de junho de 1898. A capacidade das carvoeiras era de 

725 t de combustível.  

As embarcações orgânicas projetadas para o navio constituíam-se de: duas lanchas a 

vapor, uma lancha a remo, um escaler salva-vidas, e mais cinco outros escaleres e duas 

baleeiras. 

Posteriormente o navio passou por modificações sendo retirada a armação de galera 

para assim receber três mastros militares, que em seguida, foram reduzidos a dois, com 

plataformas. Toda a ventilação foi mudada, recebendo no castelo um ventilador metálico, 

apelidado de “cachimbo do Portela”, em homenagem ao engenheiro que o idealizou, sendo 

retirada também a artilharia de bateria. 

A engenharia naval brasileira não conseguiu solucionar as deficiências do navio, que 

passou seu tempo de ativa, fundeado no Porto do Rio de Janeiro, depois de duas ou três 

comissões a Santa Catarina e Bahia. Os revolucionários de Armada, em 1893-1894 o 



 

incorporaram a Esquadra rebelada, sob o comando dos Almirantes Custódio de Melo e 

Saldanha da Gama.  

Por Aviso Ministerial de 27 de novembro de 1897, mandou-lhe passar Mostra de 

Armamento. Serviu de quartel de guardas-marinha entre 1901 e 1902; sede das Escolas 

Profissionais entre 1906 e 1914; e também da Escola de Grumetes. 

Em agosto de 1908, seguiu para a Bahia, tocando porto em Vitória (ES) de 20 a 24 

daquele mês. Chegando ao largo do Morro de São Paulo na Bahia ficou a matroca, sendo 

rebocado pelo Vapor de Guerra Andrada, terminando por encalhar nesse local, quando foi 

socorrido pelos Cruzadores República, Tiradentes e um rebocador.  

De acordo com o Aviso Ministerial n.º 4.525 de 27 de dezembro de 1915, foi dada 

baixa do serviço ativo. 

 

 

 


