
 

BENTO GONÇALVES 

Torpedeira 

Incorporação: 1893. 

Baixa: Nada consta. 

  

Torpedeira de alto-mar adquirida do Governo germânico em 1893, pelo governo do 

Marechal Floriano, durante a Revolta da Armada, a fim de constituir a Esquadra Legal, 

denominada “de papelão”, destinada a enfrentar a Esquadra revolucionária, dirigida pelo 

Almirante Custódio de Mello. 

Construída nos Estaleiros do Elbing, era a quinta de uma série. Foi entregue ao 

Governo no Porto do Recife (PE), em 1894. Era de casco de aço de 5 mm de espessura. Tinha 

as seguintes características: 140 t de deslocamento; comprimento, entre perpendiculares, 46,5 

m; boca, 5 m; pontal, 2,6 m; calado médio, 2,2 m. Tinha oito compartimentos estanques. 

Duas caldeiras e duas máquinas de tríplice expansão, da força de 600 cv cada uma, com dois 

hélices de duas abas, desenvolvendo a marcha de 20 milhas, no máximo, com gasto de 12 

toneladas de carvão em 24 horas. Marcha econômica, 8 milhas. Capacidade das carvoeiras, 

40 toneladas. Seu armamento era de dois canhões revolver sistema Hotchckis de 27 mm em 

reparo fixo; 10 mosquetões Mannlicher; 12 revólveres Girardi; três tubos lança-torpedos 

Schwartzkoff, para lançar torpedos Whitehead, um a proa e dois no convés. Duas chaminés e 

duas guindolas para sinais. Tinha um escaler de dois ramos, salva-vidas. Guarnição, 30 

praças. Tinha aguada potável para sete dias e mantimentos para 15 dias de viagem. 

Deram-lhe o nome de Bento Gonçalves em honra ao Coronel Bento Gonçalves da 

Silva, nascido na Vila do Triunfo, no Estado do Rio Grande do Sul, a 23 de setembro de 1788 

e falecido em Pedras Brancas, no mesmo Estado, em 18 de julho de 1847, um dos promotores 

da Revolução Republicano Separatista naquela circunscrição do Império, que durou de 1835 

a 1845, custando ao País os maiores sacrifícios monetários e de vidas. 



 

Em 1836, o Jornal Legalista O Mercantil, que se publicava na Cidade do Rio Grande, 

estampava o soneto abaixo, de autor anônimo, dedicado a Bento Gonçalves, chefe da 

rebeldia: 

 

“Pudeste, ó monstro, quase num momento 

Ferir a Pátria de tartárea guerra; 

Fazer pudeste o campo, o vale, a serra 

Covil de feras, de ladrões assento; 

 

D’estrago e luto e lágrimas sedento, 

Entregue à fúria, que teu peito aferra, 

Pudeste converter formosa terra 

De eterno horror em vasto monumento. 

 

Mas não conseguirás, monstro nefando, 

De sangue fraternal embriagado, 

Sobre o trono exercer horrível mando; 

 

Dos tiranos te espera a sorte, o fado; 

Ou nas mãos do verdugo terminado 

Ou de Marte nos campos fulminado”. 

 

Leôncio Corrêa, escritor paranaense escreveu o seguinte soneto: 

 

BENTO GONÇALVES 

 

“Rugiu nos pampas, como a tempestade 

Que culminou na esplêndida epopeia 

Que estruge nos rincões gaúchos, a ideia 



 

Dos “Farrapos” – altar da liberdade. 

 

E a idéia corre com a celeridade 

Do raio; e, para logo, uma assembleia 

Aclamou como outrora na Judeia 

A Jesus – doce sol de caridade. 

 

BENTO GONÇALVES, esse audaz guerreiro, 

Chefe supremo, embora prisioneiro, 

Do sagrado, do histórico motim. 

 

Que, em Tapes, jugulando um vil marasmo, 

Proclamou, com fremente entusiasmo, 

A República de Piratinim”. 

 

O referido navio, entregue pelo Governo brasileiro ao comando de um oficial chileno, 

preterindo oficiais brasileiros, foi, em fevereiro de 1894, na travessia do Recife (PE) para a 

Bahia, atirado contra as pedras do Porto de Maceió, sofrendo graves avarias e sendo 

abandonado pelo referido comandante e sua guarnição, na maior parte também chilena. 

 O Almirante Jerônimo Gonçalves, Comandante Chefe da Esquadra Legal descreveu no 

seu Relatório: “Achando-se ainda no Porto de Maceió a Torpedeira Bento Gonçalves, e em 

virtude das ordens recebidas pelo comandante do Vapor Itaipu, veio essa torpedeira a reboque 

até a Bahia conjuntamente com as outras. Sobre a Torpedeira Bento Gonçalves, que se achava 

sob o comando do Primeiro-Tenente Tancredo de Castro Jaufet e que, por ordem do Governo, 

foi entregue ao oficial chileno Moraga, cumpre-me dizer-vos que, por imperícia deste último 

oficial, que a comandava, foi a referida torpedeira lançada sobre os recifes que bordam a 

costa na entrada de Maceió, e tão sérias avarias sofreu que, apesar de serem em parte 

reparadas na referida cidade, teve que aguardar o Vapor Itaipu para vir a Bahia. Ao chegar, 

mandei proceder a uma vistoria pelo Arsenal de Marinha e, sendo os profissionais de opinião 



 

que seriam necessários pelo menos 30 dias para repará-la, mandei-a encostar a fim de atender 

ao que de mais urgente precisava a Esquadra. A este prejuízo acresce o comportamento do 

referido oficial, que abandonou a torpedeira em circunstâncias críticas, seguido pelo pessoal 

chileno que a tripulava. Sobre o comportamento irregular destes oficiais, relevai-me dizer-vos 

que, se fossem oficiais brasileiros, os teria mandado submeter a Conselho de Guerra, por 

terem abandonado o navio de seu comando; sendo, porém, estrangeiros e aceitos pelo nosso 

Governo, limitei-me a despedi-los do serviço, quando se me apresentaram na Bahia, vindos 

de Maceió em vapores de comércio. Na travessia, já tinham alimentado as caldeiras com água 

salgada. Eram 12 chilenos”.  

Terminada a revolta com a vitória da legalidade, veio a Bento Gonçalves para o Porto 

do Rio de Janeiro, entrando em vários exercícios, incorporada à Esquadra. Entre outros, foi 

ela comandada pelos Capitães-Tenentes A. Julio de Oliveira Sampaio e Felinto Perry. 


