
TAMOIO

Cruzador-Torpedeiro

Incorporação: novembro de 1896.

Baixa: Nada consta.

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

Último  dos  três  cruzadores-torpedeiros  encomendados  pelo  governo  brasileiro  aos

estaleiros de Stettin, em Kiel, na Alemanha, foi lançado ao mar em novembro de 1895 e teve

sua mostra de armamento e incorporação em novembro de 1896, sendo então nomeado como

seu comandante o Capitão de Corveta Antônio Coutinho Gomes Pereira. Recebeu este nome

em homenagem à etnia indígena que, à época da conquista portuguesa, dominava parte do

litoral sul e sudeste do que hoje é o Brasil. 

Com guarnição fixada em 155 Praças,  tinha esse navio as seguintes características:

1.080 toneladas de deslocamento, 86,04 metros de comprimento, 8,80 metros de boca, 5,58

metros de pontal e outros 3,80 metros de calado. Dotado de dois hélices e dispondo de duas



máquinas Germania, com força total de 7.500 cv, alimentadas por carvoeiras com capacidade

máxima de 265 toneladas de combustível, o navio alcançava a velocidade de 22 nós, à toda

força. Tinha ainda o seguinte armamento: dois canhões Armstrong de 101 mm; seis canhões

Maxim Nordenfelt de 57mm; dois canhões Maxim Nordenfelt de 37 mm; duas metralhadoras

Maxim Nordenfelt 7mm e dois tubos lança-torpedos Armstrong de 452 mm que operavam

torpedos Whitehead, modelos BR-20, com 3,50 metros de comprimento. Foi seu comandante

o então Capitão de Corveta Antônio Coutinho Gomes Pereira, que chegou a Almirante e foi

Ministro da Marinha, entre novembro de 1918 e julho de 1919.

Integrou a Divisão que levou o Presidente Campos Salles em visita a Buenos Aires, na

República Argentina, em 1900. No ano seguinte, em 2 de janeiro, com a extinção da Divisão

de  Instrução  e  a  criação  da  Primeira  Divisão  de  Evoluções,  comandada  pelo  Contra-

Almirante Carlos Frederico de Noronha, passou a integrá-la junto ao Encouraçado Riachuelo,

Cruzador  Barroso e  Cruzador-Torpedeiro  Tupi.  Em 1907  esteve  nos  Estados  Unidos  da

América,  onde  tomou  parte  na  famosa  Revista  Naval  Internacional  de  Hampton  Roads,

acompanhando o Encouraçado Riachuelo e o Cruzador Barroso, em um Grupo-Tarefa sob o

comando do Almirante Duarte Huet de Bacelar Pinto Guedes.

Em 1913, permaneceu no Rio de Janeiro para reparos e, em 21 de janeiro, partiu junto

com ao Cruzador Rio Grande do Sul e o Cruzador-Torpedeiro Tupi para Jacuacanga, onde já

se  encontrava o Cruzador  Tiradentes,  para  participar  das homenagens  à  transladação dos

despojos das vítimas do Encouraçado Aquidabã, regressando no mesmo dia. Entre os dias 5 e

15 de abril, esteve docado no Dique Guanabara, na Ilha das Cobras, para pequenos reparos no

casco e raspagem / pintura do fundo. A 19 de maio, zarpou do Rio de Janeiro em Divisão com

o Cruzador  Barroso e  o Cruzador-Torpedeiro  Tupi,  em comissão ao Sul,  com escala  em

Buenos Aires, de 24 a 27 de maio, em Montevidéu, de 28 de maio a 3 de junho, e em Santa

Catarina, de 5 a 9 de junho, retornando ao Rio de Janeiro no dia 11 de junho. A Divisão

entrou na barra acompanhada pelos Contratorpedeiros Amazonas, Alagoas, Santa Catarina, e

Piauí. Todos esses navios entraram na barra do Rio de Janeiro em formação, em postos de

continência à estátua do Almirante Barroso, como parte das celebrações pelo transcurso da

data magna da Marinha, alusiva à Batalha Naval do Riachuelo.



Em 12 de setembro, zarpou do Rio de Janeiro para exercícios com a Esquadra na Ilha

de São Sebastião, litoral de São Paulo. Participaram do exercício – que foi assistido pelo

Presidente da República, Ministro da Marinha e comitiva, a bordo do Vapor Carlos Gomes –

os Encouraçados  Minas Gerais,  São Paulo, Floriano e  Deodoro;  os Cruzadores  Barroso,

Bahia e Rio Grande do Sul, os Cruzadores-Torpedeiros Tupi e Tymbira, os Contratorpedeiros

Amazonas, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas, Paraíba, Sergipe, Paraná, e o Santa

Catarina. Regressou ao Rio de Janeiro em 12 de outubro, após estada em Santos.

No  ano  de  1914,  na  primeira  quinzena  de  janeiro,  suspendeu  do  Rio  de  Janeiro,

integrando a Terceira Divisão Naval, junto ao Cruzador Barroso e os Cruzadores-torpedeiros

Tymbira e  Tupi,  para  exercícios  com  a  Esquadra  no  litoral  de  Santa  Catarina,  de  onde

retornou ao Rio de Janeiro na segunda quinzena de fevereiro, junto à referida Divisão. No ano

seguinte, seguiu para Santos, a 29 de março, e regressou em 28 de julho. Nesse mesmo ano, a

23 de novembro, partiu para os portos do litoral norte do país, de onde retornou para o Rio de

Janeiro a 2 de julho de 1916.


