
 

GUAÍBA 

Caça-Submarino 

Incorporação: 14 de julho de 1943. 

Baixa: 3 de dezembro de 1949. 

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

 Caça-Submarino da classe “G” (ex USS PATROL-CRAFT 604), terceiro de uma série 

de oito (Guaporé, Gurupi, Gurupá, Guajará, Goiana, Grajaú e Graúna). Teve sua quilha 

batida nos Estaleiros Luders Marine Construction Company na cidade de Stanford, estado de 

Connecticut, Estados Unidos em 15 de fevereiro de 1942, sendo lançado ao mar em 24 de 

outubro de 1942. Foi incorporado à Marinha estadunidense em 10 de março de 1943. 

 O navio foi cedido ao Brasil pelos Estados Unidos após entendimentos entre os dois 

governos, sendo entregue à Marinha do Brasil em 11 de junho de 1943 e incorporado pelo 

Aviso Ministerial nº 1.137 de 14 de julho de 1943, recebendo o indicativo visual G3. Foi 



 

incorporado à Força Naval do Nordeste pelo Aviso Ministerial nº 1.418 de 31 de julho de 

1943. 

 Por meio da Ordem do Dia n° 28 de 31 de dezembro de 1945 do Comando da Força 

Naval do Nordeste foi desincorporado daquela Força Naval, em virtude da sua dissolução.   

Pelo Aviso n° 1918 de 28 de dezembro de 1945 foi incorporado a Flotilha de Caças-

Submarino. Pelo Aviso do Ministro da Marinha n° 2211 de 14 de novembro de 1949 foi 

extinta a Flotilha de Caças-Submarino passando o navio para condição de reserva, sendo 

entregue ao Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. 

 Segundo navio a ostentar o nome Guaíba na Marinha do Brasil, o primeiro navio com 

esse nome era uma embarcação de madeira, aparelhada a escuna, incorporada pelo governo 

imperial em 1839 para combater a Revolta dos Farrapos no Rio Grande do Sul e recorda um 

rio localizado no Estado do Rio Grande do Sul. Vocábulo de origem tupi-guarani que 

significa pântano profundo. 

 O navio teve como material empregado em sua construção, chapas de aço de 3/16 pol 

de espessura, sendo dividido em 19 compartimentos estanques, separados por anteparas 

transversais de aço e com intervalos de caverna de 457,5mm. Tinha as seguintes 

características: comprimento total 52,75m; comprimento entre perpendiculares 50,32m; boca 

7,01m; calado 1,90m.    

 As principais dimensões eram as seguintes: deslocamento em plena carga 403t; 

deslocamento normal 336t e deslocamento leve 275t.  

 Tinha para propulsão dois motores a diesel General Motors, quatro tempos, modelo 16-

258-S cada um com a potência de 1800 HP a 900 rotações por minuto. A transmissão da 

potência aos hélices era feita por meio de um aparelho de transmissão hidráulica e 

engrenagens redutoras. O hélice dava 350 rotações quando o motor desenvolvia 900 rotações 

por minuto. A energia elétrica era gerada por dois grupos Diesel-elétrico General Motors, 

mod, 6-71 com a potência de 90cv, 60kw cada um e corrente contínua de 120v. Possuía dois 

compressores de ar e bombas auxiliares elétricas.  



 

 Possuía sete tanques de óleo, sendo três a vante e quatro a ré com a capacidade total de 

78.677l. Tinha quatro tanques de aguada com a capacidade total de 16.929 e um tanque de 

óleo combustível 4.161l.  

 A tripulação do navio era de quatro oficiais e 60 praças. Eram considerados na época 

mais confortáveis do que os classe ”J” com alojamentos, cozinha, praça d’armas, compatíveis 

com uma rotina interna de navio normal, mas que também exigiam boa resistência física dos 

tripulantes, principalmente quando escoltavam comboios entre Trinidad e Recife (para os 

quais não haviam sido projetados) com 13 a 15 dias de viagem. Ficaram conhecidos como 

“caças-ferro” por possuírem casco de aço, em contraposição aos “caças-pau”, de casco de 

madeira (classe “J”). 

 Para salvamento e serviços o navio dispunha de: escaler de madeira com capacidade 

para nove homens; seis balsas salva-vidas com capacidade para nove homens cada; 66 coletes 

salva-vidas. 

 Durante o período em que o Caça-Submarino Guaíba permaneceu no Serviço Ativo da 

Marinha navegou 95.572 milhas náuticas perfazendo um total de 341,4 dias de mar. 

 Dentre as missões desempenhadas pelo navio destacam-se às relativas às operações de 

caça antissubmarino e escolta a comboios durante a Segunda Guerra Mundial a saber: 42 

comboios de navios nacionais e estrangeiros tanto no Atlântico Norte como no mar do 

Caribe; 337 navios comboiados, navegando 85.873 milhas náuticas em operações de guerra; 

303 dias de mar durante a guerra.  

 Suas principais missões: 

17/07/1943 – Participou do comboio TJ-2 Durante a operação do comboio TJ-2 (Trinidad-Rio 

de Janeiro), quando realizou dois ataques com bombas de profundidade; 

19/08/1943 – Conduziu da Ilha das Cobras para a Ilha Rasa o Presidente da República 

Getúlio Vargas e sua comitiva composta pelo Ministro da Marinha, Chefe do Estado-Maior 

da Armada e Subchefe da Casa Militar; 

20/08/1943 – Participou do comboio JT- 5 (Rio de Janeiro-Trinidad); 

29/08/1943 – Escoltou os navios Vital de Oliveira e Tupiara até a Baía de Santo Antonio em 

Fernando de Noronha; 



 

04/09/1943 – Em operações de guerra realizou a escolta do Navio-Auxiliar Vital de Oliveira 

até o porto de Recife (PE); 

06/09/1943 – Participou do comboio TJ-6 (Trinidad – Rio de Janeiro); 

04/10/1943 – Escoltou o Submarino Tupi para exercícios ao largo de Recife (PE); 

13/01/1944 – Participou do comboio JT-19; 

18/07/1945 – Escoltou juntamente as Corvetas Carioca e Camocim e o Caça-Submarino 

Jaguarão o Navio-Transporte estadunidense General Meigs, que conduzia um contingente de 

tropas da Força Expedicionária Brasileira;   

31/07/1946 – Suspendeu em missão de emergência, a fim de prestar socorro ao Navio-

Auxiliar Duque de Caxias que se achava com incêndio a bordo na altura de Cabo Frio (RJ),  

resgatando 232 civis; 

18/04/1947 – Prestou auxílio ao Corpo de Bombeiros no socorro ao Navio Mercante de 

bandeira panamenha Primavista, encalhado na “Coroa do Chapéu Sol” com incêndio a bordo; 

08/05/1947 – Vigilância e proteção das instalações das Ilhas do Vianna e de Mocanguê 

Pequeno durante o julgamento dos integrantes do Partido Comunista Brasileiro; 

04/06/1947 – Participou da Revista Naval passada pelo Presidente do Chile em visita oficial 

ao país; 

24/07/1947 – Escoltou o Rebocador Laurindo Pitta na prestação de socorro ao Navio 

Mercante de bandeira argentina Reconquista, que se achava a matroca. O reboque foi 

realizado pelo Rebocador Trovão do Lóide Brasileiro; 

01/09/1947 – Participou como capitânia do grupo tarefa que patrulhou a área em que deveria 

passar a lancha que conduziu o Presidente dos Estados Unidos Harry S. Truman; 

25/04/1949 – Prestou socorro ao Navio Mercante Magdalena da Mala Real Inglesa encalhado 

a meia milha do Sul da Ilha Pontuda no Arquipélago das Tijucas. 

 

 Foram seus comandantes: 

Capitão-Tenente Aloísio Galvão Antunes 11/06/1943 a 19/11/1944 

Capitão-Tenente Oswaldo Newton Pacheco 19/11/1944 a 17/04/1945 

Capitão-Tenente José Burlamaqui Benchimol                                     17/04/1945 a 05/06/1945 



 

Capitão-Tenente Gualter Maria Menezes de Magalhães 05/06/1945 a 09/05/1947 

Capitão-Tenente Arnaldo Negreiros Januzzi 09/05/1947 a 06/09/1948 

Capitão-Tenente Mario Soares Pinheiro 06/09/1948 a 18/10/1948 

Capitão-Tenente Nelson Fernandes 18/10/1948 a 10/09/1949 

Capitão-Tenente Ivo Accyoly Corseuil 10/09/1949 a 14/11/1949 

 

 


