
 

CARLOS GOMES 

Navio-Transporte 

Incorporação: dezembro de 1893. 

Baixa: 10 de março de 1923. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

   

 Navio Mercante Itaipu da Companhia Nacional de Navegação Costeira (Lage), 

construído na Inglaterra e incorporado à Esquadra legal que se organizou sob o comando do 

Almirante Jerônimo Gonçalves, em Montevidéu, em dezembro de 1893, durante a Revolta da 

Armada.  

Possuía as seguintes características: casco dividido em dez compartimentos estanques, 

todos de aço, bem como toda a estrutura; 1.800 t de deslocamento; 84,73 m de comprimento, 

10,97 m de boca, 6,09 m de pontal e 3,38 m de calado. 



 

O navio era equipado com duas máquinas a vapor, alternativas, de tríplice expansão; 

4.000 CV indicados, desenvolvendo a velocidade de 14 nós, com o dispêndio de 41 toneladas 

de carvão em 24 horas. Dispunha de dois mastros com paus de carga, guinchos a vapor, 

iluminação elétrica, uma chaminé, dois hélices. Era armado com um canhão Whithworth, 

antecarga de 32 libras, com três canhões Krupp de 75,1 mm, com um Nordenfelt de 37 mm e 

com dois Hotchkiss de uma libra. Tinha quatro escaleres de seis remos, um escaler de quatro 

remos e uma canoa de cinco remos. A capacidade de suas carvoeiras era de 410 t.  

No dia 9 de dezembro de 1893 assumiu o seu comando o Primeiro-Tenente Rodolfo 

Lopes da Cruz, como Imediato assumiu o Segundo-Tenente Nicolau Possolo e como Chefe 

de máquinas o Maquinista de quarta classe Manoel A. da Cunha Menezes. O serviço de 

fazenda foi entregue ao Comissário Jerônimo Gonçalves de Sena. 

Em 19 de janeiro de 1894, suspendeu de Montevidéu, arvorando o pavilhão do 

Almirante, com destino à Bahia, onde aportou no dia 26. Suspendeu para Recife e Maceió, 

regressando a Salvador, trazendo a reboque duas torpedeiras. 

Foi incorporado na Primeira Divisão da Esquadra legal e suspendeu da Bahia em 1
°
 de 

março de 1894, com destino ao Rio de Janeiro para combater a Esquadra rebelde dos oficiais 

Custódio de Mello e Saldanha da Gama. No dia 8 de março se reuniu com os demais navios 

da Esquadra em Cabo Frio. No dia 9 suspendeu, fundeando no dia 10 em frente à Praia 

Vermelha. No dia 11 de março, suspendeu para atacar as Forças Navais inimigas reunidas no 

Porto do Rio de Janeiro. Fundeou em Maricás no dia 12 e na tarde do dia 13, tendo os 

rebeldes abandonado a luta, entrou com a Esquadra no Porto do Rio de Janeiro. 

No dia 15 de março de 1894 entrou no dique para limpeza e reparos gerais. Em 9 de 

abril suspendeu para o Sul com a Esquadra; desviando-se de sua rota, foi até Santos, de onde 

singrou diretamente para Santa Catarina avistando o Encouraçado Aquidabã e mais dois 

navios rebeldes. Passou a cruzar. Depois do combate de 16 de abril, em que foi torpedeado o 

Encouraçado Aquidabã, seguiu para Santos, de onde trouxe o Coronel A. Moreira César com 

o seu batalhão, o 7
o
 de Infantaria. Chegou a Desterro, atual Florianópolis, no dia 19 de abril. 



 

No dia 23, zarpou com a Esquadra para Paranaguá, onde fundeou no dia seguinte. Suspendeu 

no dia 27, com destino ao Rio de Janeiro, de onde regressou pouco depois. 

Incorporado à Esquadra, seguiu para Montevidéu; foi até Martim Garcia, de onde 

suspendeu, em maio, tocando em Montevidéu, Rio Grande e Santos, indo encontrar a 

Esquadra na Ilha Grande, em junho. Suspendeu em 21 de junho de 1894 com a Esquadra, e 

chegou ao Rio de Janeiro no dia 23. Vencida a Revolta da Armada, foi o Itaipu entregue à 

Companhia Costeira e depois foi desarmado. 

Foi de novo incorporado à Esquadra em 25 de setembro de 1896, como transporte de 

guerra, lhe cabendo à missão de buscar no Pará o corpo embalsamado do Maestro Carlos 

Gomes, falecido em Belém. Tal medida do Governo foi muito criticada. Zarpou no dia 27 de 

setembro, regressando ao Rio de Janeiro em 16 de outubro, com os restos mortais do maestro. 

Era seu comandante o Capitão de Fragata Cândido Floriano da Costa Barreto. Em virtude da 

Ordem do Dia de 24 de outubro de 1896, foi mandado desarmar.   

No ano seguinte em conformidade com o Aviso Ministerial de 25 de janeiro (Ordem do 

Dia n
o
 21, de 26 de janeiro de 1897) deu-se conhecimento à Armada que o referido navio fora 

adquirido para o serviço militar naval, passando a chamar-se Carlos Gomes. Famoso 

compositor brasileiro, nascido em Campinas, São Paulo, a 11 de julho de 1839, autor de 

composições notáveis como as óperas Noite no Castelo (1861), Joana de Flandres (1863), O 

Guarani (1870), Fosca (1872), Salvador Rosa (1874), Maria Tudor (1879), Colombo, 

Schiavo (1889), Condor (1890), etc. 

Foi passada ao navio, classificado como transporte de guerra, Mostra de Armamento 

em 27 de janeiro de 1897, assumindo seu comando o Capitão de Fragata Cândido Floriano da 

Costa Barreto. Recebeu o distintivo n
o
 56 do Código de Sinais. Nesse mesmo ano, com a 

Revolta de Canudos, passou a levar tropas para a Bahia. 

Em 1898, assumiu seu comando o Capitão de Fragata J. Torres Sobrinho. Sob o 

comando do Capitão Tenente Santos Porto, encalhou na Laje dos Homens, na Ilha Grande, e 

a custo foi salvo. Em abril de 1910, levou do Rio de Janeiro à Recife o corpo embalsamado 

do Embaixador Joaquim Nabuco. Nesse mesmo ano, sob o comando do Capitão de Fragata 



 

Felinto Perry, transportou para a Inglaterra forte contingente de oficiais e marinheiros para 

guarnecer os navios que ali se construíam. De volta, assumiu o seu comando o Capitão de 

Fragata Estevão Teixeira Júnior que, a 21 de fevereiro de 1912, foi substituído pelo Capitão 

de Mar e Guerra Antônio Leopoldino da Silva. Saiu em 12 de janeiro de 1914 para Santa 

Catarina e regressou em 27 de fevereiro; zarpou em 19 de maio para o Norte e chegou até a 

Bahia, de onde regressou em 22 de setembro. 

Por Aviso n
o 

1.829, de 12 de maio de 1917, foi classificado como Navio Mineiro. Em 

10 de setembro, partiu para Santos, regressando no dia 27. Em janeiro de 1918, foi até a Ilha 

da Trindade. Por Aviso n
o
 229, de 12 de janeiro de 1918, foi classificado na segunda classe. 

Suspendeu em agosto e foi até Santos, de onde regressou a 6 de setembro; zarpou de novo, no 

dia 16, para o mesmo destino, estando de volta a 8 de novembro. 

Por Aviso n
o
 3.275, de 28 de fevereiro de 1922 (Ordem do Dia, n

o
 70, de 31 de agosto 

de 1922), mandou-se lhe dar baixa, que foi tornada sem efeito pelo Aviso n
o
 5.824, de 12 de 

dezembro de 1922 (Ordem do Dia n
o
 102, de 14 de fevereiro de 1923). Finalmente, o Aviso 

n
o
 1.195, de 10 março de 1923 (Ordem do Dia n

o
 32, de 5 de abril de 1923), determinou fosse 

lhe dada baixa. 

Também foram seus comandantes os Capitães de Fragata Pinheiro de Vasconcellos, 

Júlio César de Noronha Santos, Francisco Marques da Rocha, A. Raja Gabaglia, Alfredo de 

Miranda Rodrigues. 

 

 

 


