
 

JAGUARÃO 

Rebocador/Navio-Mineiro  

Incorporação: 23 de dezembro de 1896. 

Baixa: Nada consta. 

 

         Rebocador de casco de madeira, construído na Inglaterra, pertencente a Empresa de 

Navegação Lage com o nome de Gil Blass.  

 Em 1893/1894, durante a Revolta da Armada foi tomado pelos revolucionários e 

artilhado com um canhão de 37 mm e duas metralhadoras. 

Pelo Aviso de 10 de Outubro de 1896 e Ordem do Dia n
o 

209 do dia 13 de outubro de 

1896 foi adquirido pela Marinha do Brasil e rebatizado com o nome de Jaguarão, sendo 

submetido a  Mostra de Armamento pela Ordem do Dia n
o 

263 de 23 de dezembro de 1896, 

quando recebeu o distintivo n
o 
71. 

Terceiro navio a ostentar este nome na Marinha do Brasil. A primeira unidade da 

Marinha do Brasil foi a Canhoneira nº 2, ex-Iate Três Irmãos, adquirido de João da Silva, em 

23 de agosto de 1839. O segundo navio da Marinha do Brasil a ostentar este nome foi um 

Vapor de Guerra, construído nos estaleiros Mauá da Ponta d’Areia, em Niterói, em 1859. Seu 

nome significa em Tupi Guarani “onça pequena”. É também o nome de uma cidade e 

município do Estado do Rio Grande do Sul e, ainda um rio do mesmo Estado. 

        Suas principais dimensões eram: 100 t de deslocamento máximo; 31,6 m de 

comprimento total; 6,8 m de boca máxima; 3,3 m de pontal e 2,5 m de calado. 

         Sua propulsão era por máquina alternativa a vapor, com 250 HP de potência máxima, 

que movimentava um eixo e um hélice, que permitia desenvolver 10 nós de velocidade 

máxima. Possuía também quatro máquinas auxiliares, carvoeiras com capacidade para 48 t, 

um mastro e uma chaminé.  

Sua tripulação era constituída por dois Oficiais do quadro ordinário, oito Marinheiros 

Nacionais, oito Foguistas e seis Taifeiros, num total de 36 homens. 



 

          Foi empregado no serviço da barra do Rio Grande e na lagoa dos Patos, sendo 

substituído em 1907 pelo Albatroz. 

          O Rebocador Jaguarão foi totalmente reformado posteriormente, passando a ser 

classificado como Navio-Mineiro e, como tal, foi incorporado à Esquadra pelo Aviso 

Ministerial de 2 de maio de 1917. 

 

 


