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Foi  o  terceiro  e  último  cruzador-torpedeiro  do  conjunto  de  navios  desse  tipo

encomendados  pelo  governo  brasileiro  aos  estaleiros  de  Stettin,  em  Kiel,  na  Alemanha.

Recebeu  este  nome,  conforme  Ordem  do  Dia  nº  219,  de  29  de  outubro  de  1896,  em

homenagem à etnia indígena que, à época da conquista portuguesa, dominou parte do litoral

do que hoje é o Brasil e grande extensão de seu interior. 

O  navio  apresentava  as  seguintes  características:  1.030  toneladas  de  deslocamento

normal e 1.190 toneladas de deslocamento máximo, 79,35 metros de comprimento, 76 metros

de comprimento entre perpendiculares, 9,40 metros de boca, 5 metros de pontal, 2,97 metros

de calado a vante e outros 3,59 metros de calado a ré. Dotado de dois hélices e dispondo de



duas máquinas Germania, com força total de 7.693 cv, alimentadas por onze carvoeiras com

capacidade máxima de 265 toneladas de combustível, o navio alcançava a velocidade de 22,5

nós, à toda força. Sua artilharia era composta por: 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 lançado ao mar a 15 de novembro de 1896 e teve sua mostra de armamento em 14

de outubro de 1897. Com seu nome confirmado por Aviso de 12 de dezembro de 1896,

publicado na Ordem do Dia nº 255, de 14 do dito mês. Foi então nomeado seu comandante o

Capitão de Corveta João dos Santos Porto, e seu Chefe de Máquinas o Segundo-Tenente

Henrique Derriquehan.  

Em 1901, com a extinção da Divisão de Instrução e a criação da Primeira Divisão de

Evoluções,  que  tinha  como  seu  comandante  o  Contra-Almirante  Carlos  Frederico  de

Noronha, passou a integrá-la junto ao Encouraçado Riachuelo, Cruzador Barroso e Cruzador-

Torpedeiro Tamoio.

Em 1903 foi incorporado à Divisão Naval no Norte, onde em junho do ano seguinte

ainda se encontrava. A 15 de agosto de 1908 estava no Rio de Janeiro, de onde partiu para os

portos do Norte, indo até Natal, e de lá regressou a 4 de outubro do mesmo ano. A 11 de

fevereiro de 1909 seguiu para os portos do Sul, regressando ao Rio de Janeiro em 6 de abril e,

a 17 de julho, suspendeu para exercícios nos portos do Norte, alcançando até a Bahia, de onde

retornou a 17 de agosto. No ano seguinte, a 17 de janeiro, partiu em comissão para o Sul do

país, alcançando até Santa Catarina, de onde regressou em 26 de fevereiro. Em setembro de

1912 esteve novamente nos portos do Norte, até Recife, retornando ao Rio de Janeiro em 22

do mesmo mês. A 2 de dezembro seguiu para a Ilha Grande, no litoral fluminense, e, a 21 de

janeiro  de  1913,  partiu  junto  ao  Cruzador  Rio  Grande  do  Sul e  o  Cruzador-Torpedeiro

Tamoio  para Jacuacanga, onde já se encontrava o Cruzador  Tiradentes, para participar das

homenagens à transladação dos despojos das vítimas do Encouraçado  Aquidabã.  A 19 de

maio do mesmo ano, zarpou do Rio de Janeiro em Divisão com o Cruzador  Barroso e o



Cruzador-Torpedeiro Tamoio, 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  Tamoio e  Tymbira,  os

Contratorpedeiros Amazonas, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas, Paraíba, Sergipe,

Paraná, e o Santa Catarina; retornando ao Rio de Janeiro em 12 de outubro. 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 Contratorpedeiros Tymbira e Tamoio, para exercícios

com a Esquadra no litoral de Santa Catarina, de onde retornou ao Rio de Janeiro na segunda

quinzena de fevereiro, junto à Divisão. Em 1º de março seguiu em exercícios até a costa do

Ceará e a 28 de junho estava de volta ao Rio de Janeiro. Já no quadro da Primeira Guerra

Mundial, fez-se ao mar a 26 de janeiro de 1915, a serviço da neutralidade, e foi até a costa da

Bahia, de onde regressou a 13 de novembro desse ano. 

 Teve sua baixa pelo Aviso nº 4.529, de 27 de dezembro de 1915.


