
 

GOIÁS 

Torpedeira  

Incorporação: 9 de outubro de 1907. 

Baixa: 18 de agosto de 1933. 

 

Torpedeira de porto, que foi construída na Inglaterra pela empresa Yarrow, de Poplar, 

adquirida pelo Governo brasileiro em junho de 1907. 

Seu casco era de aço e possuía as seguintes características principais: 152 t de 

deslocamento total; 46,5 m de comprimento total; 4,6 m de boca máxima; 2,7 m de pontal e 

1,5 m de calado máximo. 

Sua propulsão era proporcionada por duas turbinas Parsons e uma máquina alternativa a 

vapor de 3000 cv, que movimentavam três eixos e três hélices, permitindo desenvolver uma 

velocidade de 26 nós. 

Seu armamento era constituído por dois canhões Hotchkiss de 47 mm e dois tubos lança-

torpedos. Chegou ao Rio de Janeiro, procedente de Plymouth, Inglaterra, a reboque do vapor 

inglês Haligones. 

Por meio de Aviso Ministerial, foi incorporada à Armada em 5 de outubro de 1907 com 

o nome de Goiás. 

Primeira unidade da Marinha do Brasil a ostentar o nome de Goiás, rende uma 

homenagem ao Estado do mesmo nome, que na língua Tupi Guarani (guay-ya), quer dizer 

“gente semelhante”. 

A sua Mostra de Armamento foi passada em 9 de outubro de 1907. 

Seu primeiro Comandante foi o Capitão-Tenente Bento Machado da Silva, futuro 

Almirante e Chefe do Estado-Maior da Armada. 

Recebeu o Indicativo Visual de Casco 81. 

Por longo período, até meados de 1924, esteve à disposição da Escola Naval, como 

Navio-Escola para treinamento e adestramento dos Aspirantes. 



 

Em 1° de fevereiro de 1924, pela Ordem do Dia n° 8 do Chefe do Estado-Maior da 

Armada, passou à subordinação da Esquadra. 

Em 1925, retornou à subordinação da Escola Naval. 

Em 7 de fevereiro de 1931, pelo Memorando nº 250 do Ministro da Marinha, passou a 

subordinação da Esquadra 

Pelo Memorando n° 898 de 29 de junho de 1931, do Ministro da Marinha, retornou à 

subordinação da Escola Naval. 

Em 14 de julho de 1932, por meio do Aviso Ministerial n° 1.785, novamente passou à 

subordinação da Esquadra, retornando à subordinação da Escola Naval, em 21 de novembro 

do mesmo ano, determinada pelo Aviso Ministerial n° 2.729 do Ministro da Marinha. 

Durante mais de 26 anos no serviço ativo da Marinha do Brasil, prestou relevantes 

serviços, principalmente na formação dos Aspirantes da Escola Naval, futuros oficiais. 

Por meio do Aviso Ministerial n° 1.588 de 6 de maio de 1933, do Ministro da Marinha, 

foi decretada a baixa do serviço ativo da Marinha da Torpedeira Goiás, devendo o navio ser 

entregue à Escola Naval. 

Sua Mostra de Desarmamento foi passada em 18 de agosto de 1933, sendo o navio 

entregue, em seguida, à Escola Naval. 


