
 

F5 

Submarino 

Incorporação: 17 de julho de 1914. 

Baixa: 30 de dezembro de 1933. 

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

 Os submarinos da Classe F (Foca) ‒ F1, F3 e F5 ‒ foram idealizados por Cesari 

Laurenti e construídos nos estaleiros Fiat-San Giorgio, em La Spezia, Itália, sendo entregues 

às autoridades brasileiras nos anos de 1913 e 1914, em cumprimento ao Programa de 

Construção Naval de 1904 de autoria do então Ministro da Marinha Júlio César de Noronha, 

que previa a aquisição de três submersíveis. 

O submarino F5 foi lançado ao mar em 4 de janeiro de 1914, tendo como madrinha a 

Sra. Maria Nogueira da Gama. Realizou provas de aceitação até 6 de junho, quando foi 

entregue ao Governo brasileiro. Deixou o Porto de La Spezia em 12 de junho, a reboque do 

Rebocador de Alto-Mar Lawerzie (holandês), tendo chegado ao Porto do Rio de Janeiro em 



 

28 de julho. Recebeu o distintivo numérico 95. A incorporação do Submarino F5 à Marinha 

do Brasil deu-se por ocasião da sua entrega à Flotilha de Submarinos por meio do Aviso do 

Ministério da Marinha n
o
 3.447 de 17 de julho de 1914. 

As principais características dos submarinos Classe F eram: 45,15 m de comprimento; 

4,20 m de boca; 3 m de calado; 250/370 t de deslocamento; 14,8 nós de velocidade na 

superfície e 9 nós em imersão; 1,15 m de altura de borda livre; 1.685 milhas de raio de ação a 

8,5 nós na superfície e 100 milhas a 4,5 nós em imersão e; profundidade de teste de 40 m, 

com tripulação de 23 homens, sendo dois oficiais. 

O armamento constava de dois tubos de torpedos de 450 mm de lançamento à vante, 

para uma dotação de quatro torpedos Whitehead, disparados a ar comprimido. Possuía dois 

periscópios do tipo Galileu, construídos em Florença, ambos recolhíveis de um metro com 

escalas telemétricas e graduações azimutais. 

O arranjo de propulsão era do tipo alternativo diesel-elétrico. Possuía dois eixos, dois 

motores diesel de 325 HP, dois tempos, seis cilindros cada, dois motores elétricos de 260 HP, 

cada e bateria de acumuladores com 240 elementos divididos em quatro seções, sendo a 

capacidade total das baterias de 2.000 AH, numa rate de descarga de 10 horas. O sistema de 

governo era composto de um leme vertical duplo, manobrado manualmente, de três estações, 

e dois pares de lemes horizontais, disparados, operados e recolhidos também manualmente. 

A estação radiotelegráfica, do tipo Marconi, possuía 0,5 kw de potência de transmissão e 

um alcance de 30 milhas. A estação de sinais submarinos era composta de sino pneumático 

transmissor e quatro fones receptores. 

Era equipado com quilha de lastros de chumbo e bolina, quaro tanques de lastro de 46 t 

cada, tanque de compensação de 4,8 t, dois tanques de trimagem de 0,8 t cada, dois tanques 

de óleo combustível, internos ao de óleo combustível líquido de 11 t, dois tanques de óleo 

lubrificante de 0,98 t cada, tanque de compensação de torpedos de 1,8 t e dois tanques de 

compensação de torpedos de reserva de 0,65 t cada. 



 

O navio operou, basicamente, no adestramento da tripulação e manutenção dos 

equipamentos. No dia 3 de dezembro de 1923, prestou socorro ao Hidroavião FLS, na Praia 

Vermelha, em Angra dos Reis, Rio de Janeiro. 

Em 30 de dezembro de 1933 foi realizada a Mostra de Desarmamento do Submarino F5, 

juntamente com o F1 e o F3, com cumprimento ao Aviso Ministerial n
o
 4.232, de 18 de 

novembro, que deu baixa ao mencionado navio. 

 

Foram seus Comandantes 

Capitão-Tenente Álvaro Nogueira da Gama    17/07/1914 a 24/09/1917 

Capitão-Tenente Antônio Segadas Vianna     24/09/1917 a 06/03/1918 

Capitão-Tenente Mario de Oliveira Sampaio    06/03/1918 a 28/06/1919 

Capitão-Tenente Washington Perry de Almeida    28/06/1919 a 08/10/1921 

Capitão-Tenente Affonso Celso de Ouro Preto    08/10/1921 a 15/12/1922 

Capitão-Tenente Braz Paulino de França Velloso    15/12/1922 a 05/01/1924 

Capitão-Tenente Mário de Azevedo Coutinho    05/01/1924 a 23/10/1924 

Capitão-Tenente Aureliano de Almeida Magalhães   23/10/1924 a 06/11/1924 

Capitão-Tenente Fernando Cochrane      06/11/1924 a 10/11/1925 

Capitão-Tenente Maurício Eugênio Xavier do Prado   10/11/1925 a 22/11/1926 

Capitão-Tenente Nelson Noronha de Carvalho    22/11/1926 a 24/01/1929 

Capitão-Tenente Mario Lopes Ypiranga dos Guaranys   24/01/1929 a 23/04/1931 

Capitão-Tenente Edgar de Paula Oliveira     23/04/1931 a 26/01/1933 

Capitão-Tenente Heitor Baptista Coelho     26/01/1933 a 30/12/1933 

 

 

 


