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Primeiro dos três  cruzadores-torpedeiros encomendados pelo governo brasileiro aos

estaleiros de Stettin, em Kiel, na Alemanha. Teve, originalmente, seu nome como Caramuru,

conforme Aviso Ministerial de 16 de janeiro de 1896, publicado na Ordem do Dia n° 13, de

17 do dito mês, recebendo, na ocasião, o distintivo numérico 19 do Código Geral de Sinais da

Armada Brasileira. 

Como o nome  Caramuru foi o apelido atribuído por indígenas da costa da Bahia ao

português  Diogo  Álvares,  o  navio  teve  sua  denominação  alterada  para  Tymbira,  nação

indígena que habitava o território onde hoje é o Maranhão, em conformidade com Aviso de

12 de dezembro de 1896, publicado na Ordem do Dia n° 255, do mesmo mês e ano. 



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. 

Teve sua mostra de armamento, em 26 de janeiro de 1896, e foi lançado ao mar a 1° de

abril desse mesmo ano, conforme Ordem do Dia n° 83, de 27 de abril de 1896. Assumiu seu

comando o Capitão de Corveta Altino Flávio de Miranda Correira, de acordo com Ordem do

Dia n°145, de 10 de julho do mesmo ano, tendo como Imediato o Capitão-Tenente Luiz

Lopes da Cruz. Integravam a primeira tripulação os seguintes militares: Primeiros-Tenentes

Alfredo  C.  Petit,  Maurino  Gonçalves  Martins  e  Rodolfo  de  Alvarim  Costa;  Maquinista

Manuel A. de C. Menezes; Comissário Raimundo Caetano da Silva e o Contramestre José

Jesus Itabaiana. O navio tinha sua lotação original estabelecida em 19 oficiais e 120 praças,

conforme Ordem do Dia nº 103, de 12 de maio de 1898.

Em maio de 1905 seguiu para Manaus, onde permaneceu em Divisão. A 17 de janeiro

de 1910, saiu do Rio de Janeiro rumo a Ilha Grande, onde realizou exercícios, regressando

logo a  3 de  fevereiro.  Em seguida,  no dia  10 do mesmo mês,  suspendeu com destino  a

Paranaguá, de onde retornou a 26. Nesse mesmo ano, integrou a Divisão Naval que visitou o

Chile sob o comando do Almirante Belfort Vieira. Em 12 de setembro de 1913, saiu 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  Tupi,  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

Cruzadores-torpedeiros  Tamoio  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

mencionada  Divisão.  Zarpou  a  12  de  janeiro  de  1914  para  exercícios  no  litoral  Sul,

regressando a 27 de fevereiro e suspendendo novamente, logo no dia 2 de março, para o

Norte do país, alcançando até Fortaleza, no Ceará, de onde regressou a 29 de maio. Já no

contexto da Primeira Guerra Mundial, suspendeu do Rio de Janeiro em 10 de dezembro desse

mesmo ano, a serviço da neutralidade, e estacionou em vários portos do Norte, regressando

ao Rio de Janeiro em 6 de junho de 1915. Suspendeu novamente, a 29 de março de 1916, a

fim de realizar  o mesmo serviço,  retornando de Florianópolis  a 10 de abril.  Outra vez a

serviço  da  neutralidade,  partiu  para  portos  do  litoral  Norte  do  país  em  6  de  agosto,

estacionando no Pará onde, pelo Aviso n° 3945, de 27 de outubro de 1917, foi mandado

desarmar e dar baixa, conforme Ordem do Dia n°243, do Estado-Maior da Armada, de 29 do

mesmo mês e ano. Então, no dia 30 de novembro de 1917, sob o comando do Capitão de

Corveta João Antônio da Silva Ribeiro Junior, teve sua baixa do serviço da Armada, sendo

passada sua mostra de desarmamento pelo Comandante da Flotilha do Amazonas, Capitão de

Mar e Guerra José Martini. 


