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

Submarino de Esquadra, S 12, transferido da Marinha estadunidense, onde tinha o nome 

de USS Sea Leopard, SS 483, era da classe Tench, adaptado como Guppy. Foi comissionado 

naquela Marinha, em 2 de março de 1945, e na Marinha brasileira em 27 de março de 1973, 

em Key West, Flórida e incorporado à Marinha do Brasil pelo Aviso Ministerial n
o
 0237, de 

16 de março de 1973. 

Sexto navio a ostentar o nome Bahia na Marinha do Brasil, homenageia o Estado da 

Federação do mesmo nome. O primeiro foi o antigo Colonel Allen que, aos 13 de março de 

1823, aportava à Baía de Guanabara, sob o comando do Capitão de Longo Curso Bartolomeu 

Hayden, procedente do Porto de Valparaíso, República do Chile. O segundo foi um Brigue 

Mercante, também conhecido como Paquete da Bahia era uma embarcação de casco de 



 

madeira, de propulsão a vela, aparelhada em patacho que, já em 1818, figurava na Marinha de 

Guerra portuguesa e foi desarmado em 1836. O terceiro foi um Monitor Encouraçado, 

construído nos estaleiros de Laird, de Birkenhead, em Liverpool, na Inglaterra, por encomenda 

do Governo do Paraguai; mas que, em consequência da guerra declarada ao Brasil, não 

podendo satisfazer seus compromissos externos, perdeu o navio, que foi adquirido pelo 

Governo Imperial brasileiro em 1866. O quarto foi um Cruzador-ligeiro, construído nos 

Estaleiros Armstrong, New-Castle-on-Tyne na Inglaterra, sendo lançado ao mar em 20 de 

janeiro de 1909 e incorporado à Esquadra pelo Aviso nº 2.343, do Chefe do Estado-Maior da 

Armada em 21 de maio de 1910 e que naufragou em 4 de julho de 1945. O quinto foi um 

Submarino de Esquadra, construído no Arsenal de Portsmouth, New Hampshire, para a 

Marinha estadunidense, com o nome de Plaice, n
o
 390, pertencente ao tipo Balao, tendo sido 

lançado ao mar em 15 de novembro de 1943. Sua quilha foi batida em 14 de julho do mesmo 

ano e foi adquirido pela Marinha do Brasil em 7 de setembro de 1963, a ela foi incorporado 

nessa data, em cumprimento ao Aviso n
o
 1.643, do Ministro da Marinha, de 12 de agosto de 

1963, recebendo o indicativo visual S 12, tendo sua baixa em 19 de janeiro de 1973. 

Uma nova e importante etapa na história da Força de Submarinos veio a se concretizar 

com a aquisição, junto ao Governo estadunidense dos sete submarinos da classe Guppy, 

denominada genericamente na Marinha do Brasil como classe Guanabara (o primeiro da 

série). A aquisição desses navios foi efetuada mediante compra, diferentemente do que 

ocorrera com seus predecessores, os Fleet Type, que foram cedidos ao Governo brasileiro sob 

a condição de serem devolvidos após baixa do serviço ativo.  

A grande novidade para os submarinistas, a par da evolução dos equipamentos de 

detecção, do aumento da capacidade das baterias e da dotação de armamento foi, sem dúvida, 

o advento do Esnorquel, sistema que permite a condução de carga de baterias, carga de ar e 

renovação de ar ambiente em imersão na cota periscópica, proporcionando substancial 

aumento na discrição, durante trânsitos para as áreas de operações. 

O navio foi construído em aço, dividido em oito compartimentos estanques, a saber: 

torpedos à vante; baterias à vante; baterias à ré; máquinas à vante; máquinas à ré, motores e 



 

torpedos à ré, além da torreta, de onde eram operados os periscópios e feito o controle do 

navio. Era equipado com Esnorquel, o qual se compunha basicamente de um sistema de 

admissão de ar (válvula mestra, mastro de admissão, separador de água e válvula principal de 

admissão) e de um sistema de descarga de gases (condutos de gases de descarga, válvulas de 

descarga externa e mastro de descarga), além de dispositivos de segurança. 

O navio possuía as seguintes características: 2.047 t de deslocamento na superfície; 2621 

t em imersão; 98,17 m de comprimento total; 8,34 m de boca; 5,64 m de calado; 16 nós de 

velocidade máxima na superfície; 12,5 nós de velocidade de cruzeiro e tinha um raio de ação 

de 16.590 milhas a 10 nós. 

O arranjo de propulsão era do tipo diesel elétrico composto por: quatro motores diesel 

General Motors 16-27 8A, 6.400 HP de potência total (MCPs); dois motores elétricos (MEPs), 

5.4005 HP de potência total, que acionavam dois hélices. 

O armamento consistia de dez tubos de torpedos de 533 mm, seis à vante e quatro à ré. 

Os torpedos eram Honeywell MK 37, mod. 1 e 2, 150 kg, guiados a fio, tipo ativo passivo, 

com alcance máximo de 8 km e 24 nós de velocidade máxima. O submarino Amazonas tinha 

dotação máxima de 24 torpedos. 

Para o serviço de navegação e escuta submarina, dispunha de radar AN/SPS2A, sonar 

EDO BQR2 e sonar Raytheon BQG4 para esclarecimento e ataque. 

A tripulação do Submarino Bahia era composta por oito oficiais e 75 praças. 

Em sua vida ativa na Marinha brasileira, navegou 9.601 horas e 19 minutos em imersão, 

838 dias de mar e 104.167 milhas percorridas. Pela Portaria do Ministro da Marinha n
o
 0443, 

de 8 de julho de 1993, foi determinada sua baixa de serviço ativo. 

 

Foram seus Comandantes: 

Capitão de Fragata Antonio Cordeiro Gerk    27/03/1973 a 19/12/1974 

Capitão de Fragata Geraldo Baptista de Morais   19/12/1974 a 20/02/1976 

Capitão de Corveta Roberto Antonio de Carvalho (interino) 20/02/1976 a 17/12/1976 

Capitão de Corveta Ronaldo Schara (interino)   17/12/1976 a 30/11/1977 



 

Capitão de Fragata Arlindo Vianna Filho     30/11/1977 a 01/12/1980 

Capitão de Fragata Sergio de Almeida Padilha   01/12/1980 a 15/07/1982 

Capitão de Fragata Luiz Sergio Silveira Costa   15/07/1982 a 06/03/1985 

Capitão de Corveta Paulo Cesar Lisbôa Soares (interino)  06/03/1985 a 02/07/1985 

Capitão de Fragata Olney Ladeira de Souza    02/07/1985 a 01/07/1987 

Capitão de Fragata Oswaldo Ferreira do Prado Franco  01/07/1987 a 08/08/1989 

Capitão de Fragata Alan Alves de Oliveira     08/08/1989 a 28/05/1991 

Capitão de Fragata Anderson Alves      28/05/1991 a 08/07/1993 


