
 

GUANABARA 

Submarino 

Incorporação: 28 de julho de 1972. 

Baixa: 10 de outubro de 1983.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Submarino da classe Guppy II (Great Underwater Propulsion Power), Ex DOGFISH 

(SS350), construído pelos estaleiros da Eletric Boat Company, Connecticut, Estados Unidos, 

cuja quilha foi batida em 22 de junho de 1945, lançado ao mar em 27 de outubro de 1945 e 

incorporado à Marinha estadunidense em 29 de abril de 1946. Foi transformado em Guppy II 

em 1948 e prestou serviços à Marinha dos Estados Unidos, sendo que, em julho de 1965, 

recebeu o galhardão de eficiência “E”e completou seu décimo milésimo mergulho. 

Adquirido pela Marinha do Brasil, juntamente com outros seis (Rio Grande do Sul, Rio 

de Janeiro, Bahia, Ceará, Goiás e Amazonas), o Submarino Guanabara foi incorporado à 

Marinha do Brasil pelo Aviso Ministerial nº 0610 de 19 de julho de 1972 e Mostra de 

Armamento em 28 de julho de 1972, na US Submarine, New London, Groton, Connecticut, 

recebendo o indicativo visual S10. 



 

Sexto navio da Marinha do Brasil a ostentar o nome Guanabara, recorda a baía do 

mesmo nome situada na cidade do Rio de Janeiro. No tupi-guarani significa: “baía” ou seio 

semelhante ao mar.  

O primeiro navio, assim batizado, foi uma corveta de construção mista (madeira e 

ferro), a vapor e hélice, armada em galera, construída no Arsenal de Marinha do Rio de 

Janeiro em 1867, sob planos do Engenheiro Naval Napoleão Level e máquinas construídas 

pelos Engenheiros Navais Mattos e Carlos Braconnot. Posteriormente foi denominada Vital 

de Oliveira, sendo o primeiro navio da Marinha do Brasil a realizar uma viagem de 

circunavegação (1879-81). O segundo navio foi um navio de casco de madeira e propulsão 

mista (vela e hélice), armado em corveta, construído no Arsenal de Marinha do Rio de 

Janeiro em 1974, sob o risco do Engenheiro Naval Trajano Augusto de Carvalho. O terceiro 

foi um rebocador de casco de madeira aprisionado pelos revoltosos da Armada em 1893. O 

quarto foi uma embarcação de casco de aço e propulsão a vapor construída na Inglaterra em 

1907, que deveria servir como Iate-Presidencial. O quinto, foi um Navio Veleiro Escola, 

construído na Alemanha em 1938, ex Albert Leo Schalageter da Marinha alemã, incorporado 

à Armada brasileira em 1948.  

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 sendo da classe Guanabara (o 

primeiro da série), indistintamente, tanto o Guppy II, como o Guppy II. É importante registrar 

que 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 

condição de serem devolvidos após a 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 os trânsitos para áreas de operações. 



 

O navio foi construído em aço, dividido em nove 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 são operados os periscópios e controlado o navio. Era 

equipado com Esnorquel, o qual compunha-se 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: 1.855 t de deslocamento na superfície; 

2.425 t de deslocamento em imersão; 93,7 m de comprimento total; 8,3 m de boca; 5,5 m de 

calado médio; 15 nós de velocidade máxima na superfície; 16,5 nós de velocidade máxima 

em imersão, na cota periscópica com Esnorquel; raio de ação 15.654 milhas a 10 nós; 412 pés 

de profundidade máxima de imersão; vela de fibra de vidro; saia de chapa de aço; convés em 

aço e madeira; tripulação de oito oficiais e 73 praças. 

O arranjo de propulsão era do tipo Diesel-elétrico composto por: três motores Diesel 

General Motors Corp. 16-278A, 750RPM, 4.800HP de potência total; dois motores elétricos, 

de dupla armadura, General Eletric, tipo Compound compensado, 415 v, CC, 2.650 amperes 

por armadura, 360 RPM e 5.400 HP de potência total; quatro baterias Exide MAW61 de 126 

elementos cada; dois hélices de bronze manganês com quatro pás. 

O armamento consistia de dez tubos de torpedos de 533 mm, MK32, mod.13; MK33, 

mod.12 seis à vante e quatro à ré; torpedos MK37, mod.2/3 e MK14, mod. 3A ou 5; aparelho 

diretor de tiro de torpedos MK106, mod.16; dotação máxima de 24 torpedos de 150K, 

alcance máximo de 8km, tipo ativo-passsivo, 24 nós de velocidade máxima. 

Para o serviço de comunicações, navegação e escuta submarina dispunha, além de 

transmissores, receptores e transceptores de: radar SS-2 Western Eletric Co., 80 milhas de 

alcance máximo e 220 jardas de alcance mínimo; sonar passivo AN/BQR-2B EDO Corp.; 

sonar ativo e passivo AN/BQS-4C EDO Corp e ecosondador AN/UQN-1B 

Durante o período em que serviu à Marinha do Brasil, o Submarino Guanabara 

navegou 25.356 milhas, fez 163 dias de mar, 452 mergulhos e 1.088 horas de imersão. 



 

 Realizou diversas comissões de adestramento dos alunos do Curso de Aperfeiçoamento 

de Submarinos para Oficiais e do Curso de Subespecialização de Submarinos para Praças, 

bem como exercícios de requisitos mínimos e de guerra antissubmarino com navios da 

Marinha do Brasil e de outras Marinhas. Entre outras missões, participou da Operação 

BRASEX77 e em novembro de 1977, realizou experiências com minas francesas e lançou 

torpedos SUT guiados a fio. 

Pela Portaria Ministerial nº 0955 de 22 de julho de 1983, foi determinada a sua baixa 

do serviço ativo da Marinha do Brasil e realizada a Mostra de Desarmamento, em 10 de 

outubro de 1983. 

Foram seus Comandantes: 

Capitão de Fragata Nelson Antônio Fernandes  28/07/1972 a 08/03/1974 

Capitão de Fragata José Ignácio Gomes Pereira  08/03/1974 a 10/02/1977 

Capitão de Fragata Fernando Mário Santana Correia  10/02/1977 a 08/08/1978 

Capitão de Corveta Dácio Cunha Gomes  08/08/1978 a 23/03/1979 

Capitão de Corveta José Fernando Ermel  23/03/1979 a 04/03/1982 

Capitão de Fragata Celso Mendes Dinis Gonçalves  04/03/1982 a 10/10/1983 

 

 

 

 


