
RIACHUELO

Submarino

Incorporação: 8 de janeiro de 1957.
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   (Acervo: Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha)

Submarino,  ex-norte-americano  Paddle,  construído  pela  Eleetrel  Boat  Co  teve  sua

quilha batida em 1° de maio de 1942 e seu lançamento ao mar em 30 de dezembro de 1942,

servindo-lhe  de  madrinha  a  Sra.  Fchteler.  Foi  comissionado  para  a  Marinha  do  Estados

Unidos em 29 de março de 1943.

O navio se apresentou a Pearl Harbor em 5 de julho de 1943, onde realizou a primeira

patrulha de guerra que teve a duração de 54 dias. Em 13 de agosto fez o primeiro ataque a um

transporte de escolta e a 23 de agosto botou a pique um transporte escoltado. Regressou à

Pearl Harbor em 12 de setembro de 1943. 



Durante  seu  tempo  de  serviço  na  Marinha  Americana  afundou  8  embarcações

perfazendo um total de 850 toneladas. Foi o primeiro navio a ser desincorporado em 30 de

outubro de 1945.

Em 18 de janeiro de 1957 foi incorporado a Marinha do Brasil por meio do Aviso

Ministerial 082 de 8 de janeiro de 1957 e de acordo com a Lei do Congresso estadunidense n°

484, sancionada em 6 de abril de 1956 que autorizava cessão por empréstimo do Submarino,

o qual foi batizado com o nome de Riachuelo.

O primeiro  navio  que  recebeu  este  nome foi  um Iate,  construído  pelo  Arsenal  de

Marinha do Pará para o Serviço da Alfândega, lançado ao mar em 15 de junho de 1866. O

segundo foi um vapor fretado usado como transporte na passagem de Itapiru em 15 de abril

de 1866 e na passagem de Palmar em 31 de agosto de 1866 e conduziu uma brigada do

Exército  na retirada  de  Curuzú para  o  Passo  da  Pátria  em 4 de  julho de  1867 e  passou

posteriormente a se chamar Marquês de Caxias. O terceiro navio foi uma chata artilhada que

participou do forçamento de Curupaiti  em 15 de agosto de 1867. O quarto navio foi um

encouraçado construído pelos estaleiros de Sumuda & Brothers na Inglaterra construído em

1881 e em 1889 sob o comando do Capitão-Tenente Alexandrino de Alencar comboiou o

Vapor Alagoas, que conduziu a Família Imperial para o exílio.  

Tinha  as  seguintes  características:  comprimento  total  95,08  m;  comprimento  entre

perpendiculares 93,63 m; boca máxima 8,32; calado médio na superfície com trim 4,62 m;

deslocamento  normal  na  superfície  com  trim  1808  toneladas;  deslocamento  normal  em

imersão 2415 toneladas. Profundidade máxima de imersão 95 metros, velocidade máxima na

superfície 10 nós; velocidade de cruzeiro na superfície 15 nós. Dispunha de 4 tanques de

lastro, 3 tanques de lastro e nafta, 1 tanque de emersão, 1 tanque de rápida imersão e um

tanque de levantamento de proa. Para compensação e trimagem dispunha de um tanque de

compensação e dois tanques de trimagem AV e AR.

O navio era subdividido em 8 compartimentos estanques e mais a torreta e possuía um

número total de 139 cavernas. Para propulsão dispunha de 4 motores Diesel, de fabricação

General Motors Corporation com uma potência efetiva de 1600 HP, cada um e dezesseis

cilindros em V, quatro geradores elétricos de fabricação  Allis Chalmers Mfg. Co  com uma



potência máxima de 1100 Kw e quatro motores elétricos de fabricação Allis Chalmers Mfg

com uma potência máxima de 2.700 HP.

O sistema de propulsão para a superfície era diesel  elétrica através de engrenagens

redutoras acionado dois eixos de propulsão. Número de hélices 2, diâmetro 2,687 m e 33,5

raios; número de pás 4. A energia para a propulsão em imersão era fornecida por dois grupos

de baterias, tipo VLA, de fabricação Eletric Storage Battery Co, cada grupo de baterias era

composto de 126 elementos,  voltagem em circuito aberto 260 amperes/hora. Dispunha de

motor diesel auxiliar e um gerador de 300 kw.

O armamento era composto de dois grupos de torpedos de 21 polegadas por 20 pés,

sendo  seis  tubos  na  proa  e  quatro  tubos  na  popa,  um  canhão  de  5  polegadas,  duas

metralhadoras de 40 mm, quatro metralhadoras de 50 e mais o armamento portátil. Dispunha

de dois aparelhos de sonar, um tipo WCA e um tipo JP-1, um telefone submarino, tipo UQC,

um telefone submarino de emergência, tipo BQC-1, um radar tipo SJA, um transmissor tipo

TBL-6,  um  transmissor,  tipo  TED,  um receptor  tipo  AN/URR-13,  seis  receptores  e  um

aparelho de Loran, tipo DAS-3.

O navio era classificado como submarino de esquadra e tinha o indicativo S-15. Sua

lotação era de 8 oficiais e 62 praças.

   Foi seu primeiro comandante o Capitão de Fragata Fernando Gonçalves Reis Vianna,

nomeado em 10 de janeiro de 1957, quando de sua transferência para a Marinha do Brasil,

emprestado pelo prazo de cinco anos, posteriormente prolongado.

Dentre suas principais comissões:

Partiu de New London para o Rio de Janeiro a 13 de março de 1957, chegando ao

último porto em 16 de abril do mesmo ano.

Em 4 de julho de 1957, quando em exercícios com os contratorpedeiros  Amazonas,

Bauru e Bertioga detectou a presença de um submarino suspeito.

Foi desativado em 1966, após navegar 97.833,2 milhas náuticas, das quais 2.244 em

imersão,  lançando no período um total  de  20 torpedos.  A serviço  da  Marinha  do Brasil

navegou perfazendo um total de 656 dias de mar.


