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

Cruzador-ligeiro, construído nos Estaleiros Armstrong, New-Castle-on-Tyne na 

Inglaterra, sendo lançado ao mar em 20 de janeiro de 1909. Chegou ao Brasil no dia 06 de 

maio de 1910 em Recife. Foi incorporado à Esquadra pelo Aviso nº 2.343, do Chefe do 

Estado-Maior da Armada em 21 de maio de 1910. Posteriormente, recebeu o indicativo visual 

B1. 

Quarto navio da Marinha do Brasil a ostentar o nome Bahia homenageia o Estado da 

Federação do mesmo nome. 

O navio foi construído em chapa de aço, tipo “saia e camisa”, rebitado, dividido em 12 

compartimentos estanques, duplo fundo, convés corrido, borda alta, protegido por uma 



 

couraça de 19 mm de espessura, estendendo-se por todo o seu comprimento, e por uma 

couraça de 38 mm, nas partes inclinadas, recobrindo as caldeiras, máquinas e paióis de 

munição. Os paióis eram protegidos adicionalmente por anteparas longitudinais afastadas do 

costado. A torre de comando era protegida por chapas de aço Krupp de três polegadas de 

espessura. 

Deslocava 3.100 t e suas dimensões eram: 122,38 m de comprimento total; 115,82 m de 

comprimento entre perpendiculares; 11,89 m de boca moldada; 11,91 m de boca máxima; 

7,16 m de pontal moldado; 3,81 m de calado máximo, à vante; 4,75 m de calado a meia nau e 

4,42 m de calado, à ré. 

Originalmente o navio era equipado com um grupo propulsor formado por cinco 

turbinas Parsons, a saber: uma acionando o eixo central; duas acionando o eixo de bombordo, 

com turbina de reversão de marcha na mesma caixa; duas acionando o eixo de boreste, com 

turbinas de reversão de marcha na mesma caixa. Essas turbinas somavam uma potência total 

de 20.101 HP, tendo três hélices de bronze manganês com três pás; dez caldeiras Yarrow, 

tubo fino, distribuídas em dois compartimentos, quatro seções, descarregando para duas 

chaminés; dois condensadores; vinte e três carvoeiras com capacidade total de 650 t métricas 

de carvão. Desenvolvia a velocidade máxima de 27,016 nós, a plena carga, e 25 nós em 

velocidade econômica. 

Originalmente, seu armamento era composto por dez canhões de 120 mm, 50 calibres, 

Armstrong, obturação plástica, montados em reparos de pedestal, com aparelho de conteira e 

elevação independentes. O disparo dos canhões era por percussão e elétrico, alças 

telescópicas iluminativas. Possuía ainda seis canhões de 47 mm, 50 calibres, 

semiautomáticos, Armstrong, montados em reparos de pedestal, alças telescópicas, dispostos, 

quatro sobre a borda e dois no passadiço. Possuía dois tubos para lançamento de torpedos 

Armstrong, 450 mm, montados no convés a boreste e a bombordo, cuja pontaria e disparo 

podiam ser efetuados da torre de comando, ou nos próprios tubos, onde existia um suporte 

para aparelhos de pontaria. 



 

A manobra do navio era feita com leme servo-assistido por máquina a vapor de dois 

cilindros invertidos, manobrado do passadiço e da torre de comando, e a mão, do 

compartimento à ré, no fundo do navio. 

Os paióis de projéteis e de pólvora de salva eram ventilados pelo sistema tradicional 

com admissão de ar atmosférico. Os paióis de munição de 120 mm (pólvora) e de 47 mm 

eram ventilados, tanto pelo sistema tradicional, como pelo sistema de ar frio circulatório 

fornecido por termotanques e máquinas frigoríficas J.C. Hall. 

A energia elétrica era fornecida por dois grupos montados nas praças de turbinas. Cada 

grupo consistia da associação direta de um motor a vapor Peter Brotherhood, dois cilindros, 

com um dínamo Eslwick, excitação compound, 400 RPM, 220/230 volts. Os circuitos de 

baixa tensão eram alimentados por um pequeno transformador e por baterias, destinados ao 

serviço de artilharia e disparo de torpedos. 

A água potável era produzida por dois vaporizadores e um destilador Kircaldy com 

capacidade de 70 t por dia. Dispunha também de uma câmara frigorífica Hall instalada à ré, 

com capacidade para 1.380 kg de gêneros alimentícios e dois compressores Whitehead para 

os serviços de torpedos. 

As comunicações internas e externas eram feitas por meio de seis telefones Sauter Harlé 

e por estação telegráfica Marconi, 1,5 kw, alcance máximo de 150 milhas. Dispunha ainda de 

semáforo, lâmpada Scott e dois holofotes, 40.000 velas Sauter Harlé. 

Era equipado com onze embarcações miúdas, a saber: uma lancha a vapor, uma lancha a 

remos, seis escaleres, duas canoas e uma chalana. 

Sua lotação era de 20 oficiais e 355 praças. 

O Cruzador Bahia passou por reformas no período de 1924 a 1927, nos Estaleiros Laje 

& Irmãos, na Ilha do Viana. Houve a substituição de dez caldeiras queimando carvão, por seis 

caldeiras Thornycroft queimando óleo, dispostas em duas seções de três caldeiras cada uma, 

tendo cada seção as máquinas auxiliares necessárias para sua independência. Foram 

substituídas as duas chaminés existentes e montadas três chaminés. Foi feita a substituição da 

turbina central, das duas turbinas laterais auxiliares e das duas turbinas de marcha à ré, 



 

Parsons, por três turbinas, sendo uma central, de alta pressão, e duas laterais de baixa pressão, 

reversíveis, sistema Brown-Curtiss, Thornycroft & Brown. 

Foram instaladas no tijupá, a boreste e bombordo, três metralhadoras Madsen, 20 mm, 

antiaéreas, reparo duplo; instalada no castelo, a bombordo, em pedestal alto, uma 

metralhadora pesada Hotckiss, 7 mm, antiaérea. Foram substituídos os dois lança-torpedos 

Armstrong, calibre 450 mm, por quatro tubos E.W. Bliss (LB1), calibre 533 mm, montado em 

paralelo, dois em cada bordo. Foi preparado o compartimento para a estação previsora de tiro 

e instaladas as direções de tiro nº 1, no tijupá, e a nº 2 acima da previsora por ante a ré da 

caixa de fumaça. Foram também substituídas as embarcações antigas por: duas lanchas 

vedetas; quatro lanchas abertas, duas baleeiras salva-vidas e um bote.  

Houve a transformação das carvoeiras e alguns espaços ocupados pelas caldeiras em 

doze tanques de óleo combustível com capacidade total de 588.120 l. Foi feita a construção 

de um camarim para telegrafia sem fio. Foi feita a modernização dos circuitos dos canhões e 

feita à instalação de odômetro Chernikieff, de agulha giroscópica e do torpedo diretor. 

Entre 1942/1944 o navio passou ainda por algumas alterações. Foram removidos dois 

canhões (nº 1 e 2) de 47 mm e substituídos por dois canhões Poole-Reg, 76 mm, L23, 

antiaéreos. Foram removidas as três metralhadoras Madsen, 20,1 mm e instaladas sete 

metralhadoras Oerlikon, antiaéreas, 20 mm, duas à vante, quatro a meio navio e uma à popa, 

em reparos singelos; montadas no tombadilho, à ré. Foram instaladas duas calhas para 

bombas de profundidade com capacidade para cinco bombas cada uma. Foi feita a instalação 

de uma alça diretora para cálculo e transmissão elétrica aos canhões.  

Foram instaladas alças abertas sobre as lunetas telescópicas dos canhões de 120 mm. 

Foram substituídos os dois telêmetros de coincidência Barr & Straud, existentes nas direções 

I e II, por dois telêmetros de coincidência Bausch & Lomb. Os canhões de 120 mm foram 

elevados em 25 cm, sendo substituído o cilindro de recuperação por um menor, de 

funcionamento hidropneumático. Dois motores da marca Diesel Benz, 80 HP foram 

instalados e seis cilindros, para acionar os dínamos auxiliares. Foi substituído o mastro de 



 

combate por um mastro metálico. As lâmpadas Scott foram suprimidas e foram retirados os 

holofotes grandes instalados na “Direção I”, permanecendo dois no tijupá. 

Foi instalado um aparelho de escuta WEA-2 e um radar de identificação ABK. Foram 

instalados também um sondador acústico tipo EB-1 e um receptor RCA, mod AR-67T, 

frequência intermediária no passadiço. Por fim, foi instalado um aparelho Mactaggart Scott 

para manobra do leme. 

Antes mesmo da declaração de guerra do Brasil à Alemanha, a Marinha já vinha 

patrulhando a costa com a missão de vigilância para manter a neutralidade e, depois da 

entrada no conflito, mantendo a vigilância de atividades inimigas na fronteira marítima 

brasileira. Foram constituídas três divisões navais, cada uma delas comandadas por um 

contra-almirante. A Divisão Naval do Norte, com sede em Belém, era composta dos 

Encouraçados Deodoro e Floriano, Cruzadores República e Tiradentes, os Contratorpedeiros 

Piauí e Santa Catarina e flotilhas do Amazonas. A Divisão Naval do Centro, com sede no 

Rio de Janeiro era composta dos Encouraçados Minas Gerais e São Paulo e os 

Contratorpedeiros Amazonas, Pará, Paraíba, Alagoas e Paraná. Por sua vez, o Cruzador 

Bahia integrou a Divisão Naval do Sul com sede em São Francisco do Sul, juntamente com 

seu “irmão gêmeo” Cruzador Rio Grande do Sul, os Contratorpedeiros Rio Grande do Norte 

e Sergipe, e o Iate José Bonifácio.  

Com a declaração de guerra do Brasil, o Ministro da Marinha determinou que fosse 

preparada uma Divisão Naval para operações de guerra nos mares europeus. Essa Divisão 

seria comandada pelo Contra-Almirante Pedro Max de Frontin e composta dos Cruzadores 

Bahia e Rio Grande do Sul, Contratorpedeiros Piauí, Santa Catarina, Paraíba e Rio Grande 

do Norte. Posteriormente foram incorporados à Divisão o Tender Belmonte e o Rebocador 

Laurindo Pitta.  Assim em 30 de janeiro de 1918, pelo Aviso Ministerial nº 501, o Cruzador 

Bahia passou a incorporar a Divisão Naval de Operações de Guerra (DNOG), chegando a 

Gibraltar em 10 de agosto de 1918. Foi o navio capitânia, até o término das operações na 

Primeira Guerra Mundial. 



 

Em 7 de maio de 1918 suspenderam do Rio de Janeiro os Contratorpedeiros Piauí e 

Paraíba. No dia 9 suspenderam o Rio Grande do Norte e o Santa Catarina, e por fim os 

Cruzadores Bahia e Rio Grande do Sul suspenderam no dia 11 de maio, tendo o Bahia 

recebido a bordo o Presidente da República Wenceslau Brás, além de ministros. 

A área de operações determinada pelo Comando Aliado para a atuação da DNOG incluía 

Dacar, Ilhas de Cabo Verde e Gibraltar, sendo à base de operações no Porto de Gibraltar. 

Caberia a DNOG patrulhar essa área contra submarinos inimigos, liberando assim navios 

aliados, desempenhando assim guerra antissubmarino. 

Na véspera da chegada a Dacar, na noite de 25 de agosto de 1918, o Cruzador Bahia e os 

demais navios pressentiram o perigo de um suposto ataque submarino, percebendo um 

submarino inimigo nas proximidades e abriram fogo contra o inimigo, que não foi mais 

avistado.   

Em setembro de 1918, ainda durante a Guerra, uma pandemia assolou o mundo, sendo 

conhecida como gripe espanhola, embora não se saiba exatamente onde iniciou o surto, 

acredita-se que tenha sido nos Estados Unidos. A partir do dia 6 daquele mês começaram a 

aparecer os infectados, no Cruzador Bahia tiveram 70 apenas no primeiro dia e no dia 

aumentou para 200. O Comandante do navio Capitão de Fragata Tancredo de Gomensoro, 

também foi atingido pela enfermidade e teve que regressar para o Brasil.   

No dia 28 de abril de 1919 a DNOG partiu de Gibraltar com destino ao Brasil, sendo 

recebida de forma festiva em Recife no dia 23 de maio, chegando no Porto de Recife em 9 de 

junho, sendo saudada e escoltada por navios que estavam próximos ao porto.  

Em 1932, sob comando, do Capitão de Fragata Lucas Alexandre Boiteux, realizou, 

juntamente com outros navios, o Bloqueio do Porto de Santos. Sofreu reparos em 1933, após 

abalroamento com outro vapor. 

Com a declaração de estado de beligerância do Brasil aos Países do Eixo, coube a 

Marinha do Brasil patrulhar o Atlântico Sul e proteger os comboios de navios mercantes que 

trafegavam entre o mar do Caribe e o litoral sul brasileiro contra a ação de submarinos 

inimigos. Assim, foi criada a Força Naval do Nordeste, em 5 de outubro de 1942, sob o 



 

comando do Capitão de Mar e Guerra Alfredo Soares Dutra, sendo inicialmente composta 

pelos Cruzadores Bahia e Rio Grande do Sul, os Navios-Mineiros Carioca, Caravelas, 

Camaquã e Cabedelo (posteriormente transformados em corvetas) e os Caças-Submarinos 

Guaporé e Gurupi. Depois foram incorporados nesta Força o Tender Belmonte, que serviu de 

Navio-Oficina, caças-submarinos, contratorpedeiros classe M e os submarinos classe T 

Integrado a Força Naval do Nordeste, o Cruzador Bahia prestou serviços relevantes ao 

participar de diversos comboios (67) e escoltas, além de patrulhamentos vários (15), 

navegando 101.971 milhas em 357,5 dias de mar; realizou 106 cruzeiros e protegeu mais de 

700 navios mercantes desde 1942, quando iniciou suas operações de guerra. 

No final de junho de 1945 concluiu a montagem de todo o equipamento eletrônico 

indispensável ao cumprimento da missão de proteger aviões militares estadunidenses que, 

vindos da África atravessavam o Atlântico para o Nordeste brasileiro. Esses aviões 

conduziam tropas que haviam combatido em terras europeias. O Cruzador Bahia estava 

atracado ao cais de Recife, aguardando a Ordem de Movimento. Finalmente no dia 30 de 

junho de 1945 o navio deixou o porto de Recife com destino a Estação para render o 

Contratorpedeiro de Escolta Bauru, que guarnecia aquela estação há dez dias. 

No dia 2 de julho os dois navios (Bahia e Bauru) trocaram por meio de bandeiras breves 

mensagens que traduziam o protocolo oficial de serviço e também a cortesia naval. Assim, o 

Bauru cumprimentou o Bahia com a tripulação em postos de continência transmitindo votos 

de feliz comissão, sendo respondido com as adriças tremulando o sinal de boa viagem. 

Para manter a posição de maneira mais rigorosa possível, tinha que ser compensado com 

os meios de propulsão o efeito dos ventos alísios e da corrente oceânica equatorial. O 

ecobatímetro do navio registrava uma profundidade de 4.000 metros, estando ao norte cerca 

de 100 km dos Rochedos de São Pedro e ao sudoeste cerca de 500 km de Fernando de 

Noronha São Paulo. Já do Nordeste o Cruzador Bahia se encontrava a pouco menos de 900 

km, sendo o ponto mais próximo o Porto de Natal. 

Cerca de 9 horas da manhã do dia 4 de julho de 1945, o navio parou ligeiramente para 

lançar ao mar um alvo flutuante. Dentro de poucos minutos havia iniciado o exercício de tiro, 



 

quando a tripulação foi surpreendida com disparos inopinados de uma das metralhadoras. 

Pelo quinto ou sexto disparo uma explosão na popa sacudiu o navio, uma rajada de granadas 

explosivas havia atingido as bombas de profundidade arrumadas sobre o tombadilho. Densos 

rolos de fumaça escura e sufocante cobriram o grande número de mortos e uns poucos feridos 

que se movimentava com dificuldades pelo convés. 

Decorridos mais de três minutos da explosão o Cruzador Bahia começou a afundar pela 

popa de forma rápida. A explosão destruiu totalmente as quatro baleeiras a motor que tinha a 

bordo, e as duas baleeiras a vela. O navio ainda dispunha de 17 balsas poupadas da destruição 

que varreu o navio, assim foi depositada a esperança de salvação dos sobreviventes. Todo o 

tombadilho, já se encontrava submerso e a proa do navio erguia-se no ar. A bordo havia ainda 

movimento: os últimos retardatários que procuravam desesperadamente dar auxílio aos 

feridos impossibilitados de se movimentar. 

Logo após a explosão o comandante do navio Capitão de Fragata Garcia D’Ávila Pires e 

Albuquerque, gravemente ferido foi conduzido à enfermaria, onde ficou aos cuidados do 

Primeiro-Sargento EF João Morais de Lima. Poucos minutos depois, pressentindo que o 

navio estava perdido, o sargento dispôs-se a conduzir o comandante para uma das balsas, que 

o advertiu com as seguintes palavras: “Salve-se, rapaz, porque eu sou um home liquidado.” 

Apesar dessa ordem, o sargento levou adiante o seu propósito de socorrer o comandante, 

sendo ambos tragados pelo mar, quando o navio submergiu. 

Por sua vez, o Cabo José Pereira dos Santos que havia servido no navio por 18 anos 

ininterruptos, abraçado ao cabestrante desceu para o fundo do mar. Os últimos instantes do 

Cruzador Bahia foram muito breves, não passando de cinco minutos. Poucos sobreviventes 

da tragédia assistiam o afundamento do navio a bordo de balsas salva-vidas, e viam 

marinheiros que lutavam contra as ondas em busca das balsas, e se voltavam para o navio 

gritando “Viva o Bahia” e assim desaparecia o nosso navio, que, como os grandes vultos da 

história, foi sepultado de pé. 

Assim, finalizava a longa e operativa vida de um dos mais estimados navios da Marinha 

brasileira. Dos 372 homens, 101 sucumbiram de imediato, os quais nove eram oficiais que 



 

tinham suas acomodações na popa, local da explosão. Nas 17 balsas comprimiam-se 271 

sobreviventes, sobrecarregadas muito além da sua capacidade normal, ficando totalmente 

submersas com os tripulantes mergulhados até pouco abaixo da cintura. 

O equipamento das balsas era rudimentar e deficiente, se resumindo a dois pequenos 

remos, um reservatório de madeira para água doce e uma caixa metálica estanque contendo 

alimentos e alguns medicamentos. Contudo, os reservatórios de água tinham sido todos 

danificados pela explosão, resultando na contaminação do seu conteúdo. 

Os sobreviventes usaram a estratégia de manter as 17 balsas juntas, com o duplo 

propósito do apoio moral recíproco e da facilidade de serem avistados pelos aviões que 

sobrevoavam constantemente. Depois de 24 horas do afundamento as balsas se dispersaram e 

os sobreviventes começaram a sofrer com o cansaço e com a sede. 

Os aviões continuavam a passar muito alto e não percebiam os náufragos. Os 271 

homens começaram a sucumbir com a sede, alucinações, e muitos se jogaram na água para os 

tubarões que circundavam as balsas.  

Somente no dia 8 de julho de 1945 o Navio-Mercante inglês Balfe, procedente de 

Liverpool com destino ao Porto de Salvador na Bahia, avistou as balsas e recolheu os 

sobreviventes. De sete balsas, foram recolhidos 33 sobreviventes, sendo cinco agonizantes, 

que foram solenemente sepultados no mar. Das outras dez balsas foram recolhidos nos dias 

subsequentes por um grupo-tarefa de quatro navios de guerra oito sobreviventes.             

No desastre morreram 17 oficiais, 15 suboficiais, 42 sargentos, 224 cabos, 29 taifeiros, 

cinco fuzileiros navais quatro marinheiros estadunidenses. Comandaram-no os seguintes 

oficiais: 

Foram seus Comandantes: 

Capitão de Fragata Altino Flávio de Miranda Correa 

Capitão de Fragata Francisco de Mattos 

Capitão de Fragata Raymundo J. Ferreira do Valle 

Capitão de Fragata Caio Pinheiro de Vasconcellos 

Capitão de Fragata Nicolau Possolo 



 

Capitão de Corveta Octávio Perry (interino) 

Capitão de Fragata Horácio Coelho Lopes 

Capitão de Fragata Domingos Rodrigues Marques de Azevedo  

Capitão de Fragata José Maria Penido 

Capitão de Fragata Bento de Barros Machado da Silva 

Capitão de Fragata Arnaldo Pinto da Luz 

Capitão de Fragata Tancredo de Gomensoro  

Capitão de Fragata Octávio Perry (interino) 

Capitão de Fragata Pedro Manot Serrat  

Capitão de Fragata Arthur da Costa Pinto 

Capitão de Corveta Fabrício Moreira Caldas (interino) 

Capitão de Fragata Henrique Aristides Guilhem 

Capitão de Fragata Luiz Diniz Junqueira 

Capitão de Fragata Alfredo de Andrade Dodsworth 

Capitão de Fragata Luiz Clemente Pinto  

Capitão de Fragata Annibal do Amaral Gama 

Capitão de Corveta Alexandre Paranhos da Silva (interino) 

Capitão de Fragata Dario Paes Leme de Castro 

Capitão de Fragata Francisco Bonfim de Andrade 

Capitão de Fragata Augusto Durval da Costa Guimarães 

Capitão de Fragata Luiz Pereira Pinto Galvão 

Capitão de Fragata José Felix da Cunha Menezes 

Capitão de Fragata Américo dos Reis  

Capitão de Fragata Mario de Oliveira Sampaio 

Capitão de Fragata Américo Ferraz de Castro  

Capitão de Fragata Eduardo A. de Brito e Cunha 

Capitão de Fragata João Francisco de Azevedo Milanez 

Capitão de Fragata Lucas de Alexandre Boiteux 



 

Capitão de Fragata Galdino Pimentel Duarte 

Capitão de Fragata Durval de Oliveira Teixeira 

Capitão de Fragata Luiz de Barros Falcão 

Capitão de Fragata Adalberto Lara de Almeida 

Capitão de Fragata José Maria Neiva 

Capitão de Fragata Oscar Pereira de Souza e Almeida 

Capitão de Fragata Flávio Figueiredo de Medeiros 

Capitão de Fragata Annibal Correa de Mattos 

Capitão de Fragata Humberto de Arêa Leão 

Capitão de Fragata Saladino Coelho 

Capitão de Fragata Armando Pinto de Lima 

Capitão de Fragata Armando Belford Guimarães 

Capitão de Fragata Euclides de Souza Braga 

Capitão de Fragata Garcia D’Avila Pires de Carvalho e Albuquerque 

 


