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

Submarino da classe Perla, cuja quilha foi batida nos Estaleiros Odero Terni Orlando La 

Spezia na Itália em 23 de junho de 1936 e lançado ao mar em 14 de fevereiro de 1937. 

Originalmente foi destinado à Marinha Italiana, mas a Marinha do Brasil fez a aquisição 

Assim, este navio foi incorporado, juntamente com o Tamoio e o Timbira em 10 de outubro 

de 1937 pela Ordem do Dia n° 1, ocasião em que foi içada a bandeira brasileira. Recebeu o 

indicativo visual T1, posteriormente alterado para S11.  

Segundo navio a ostentar o nome Tupi na Marinha do Brasil, homenageia os povos 

ameríndios que habitavam a maior parte do litoral brasileiro e grande extensão do interior, na 

época do descobrimento.  



 

 Por Aviso n° 360 de 14 de março de 1938 foi criada pelo Ministro da Marinha a Flotilha 

de Submarinos, que era constituída pelos submarinos Humaitá, Timbira, Tupi e Tamoio. No 

mesmo dia o Aviso n° 361 incorporou aquela flotilha à Armada Brasileira. 

 O navio foi construído com casco duplo, dividido em seis compartimentos estanques, a 

saber: praça de torpedos avante; praça de acumuladores avante e alojamento de oficiais; praça 

de manobra; praça de acumuladores a ré e máquinas auxiliares; praça de motores a 

combustão; praça de torpedos a ré, motores elétricos e alojamento de praças. 

Para manobras e suprimento era dotado de três duplos fundos tinha tanques de lastro à 

vante e à ré, tanque de imersão e tanque de rápida imersão. Possuía quatro tanques de 

compensação a bombordo e boreste, tanques de trimagem à vante e à ré, sete tanques de nafta 

a bombordo e boreste, dois tanques de água destilada e um tanque de aguada. A nafta em 

sobrecarga que o submarino podia embarcar para aumentar seu raio de ação era contida no 

tanque de lastro à ré, no tanque de lastro à vante e no tanque de imersão.  

Suas dimensões eram 60,18 m de comprimento total, 59,48 m de comprimento entre 

perpendiculares, 6,45 m de boca máxima, 6,95 m de pontal, 4,54 m de calado à vante, 4,77 m 

de calado a meio navio e 4,88 m de calado a ré. Desempenhava 602 t de deslocamento 

padrão, 696 t dosado, 852,5 t nominal imerso, 724,48 t em sobrecarga sem águas, 742,1 t em 

sobrecarga com águas e 853,7 t em sobrecarga imerso. 

O arranjo de propulsão era do tipo diesel-elétrico com dois motores de combustão 

interna a nafta, tipo FIAT Q 374, dois tempos com quatro cilindros de 1.500 HP potência 

total a 460 RPM. Possuía dois motores elétricos principais (N-PS) com potência total de 800 

HP (por uma hora com ventilação) acionando dois eixos com hélices de bronze de 1,45 m de 

diâmetro e quatro pás. Esses motores elétricos acionavam dínamos de 180/290 volts. 

A velocidade máxima na superfície era de 13,76 nós com raio de ação de 2.440 milhas, a 

velocidade econômica era de 7,5 nós com raio de ação de 5.440 milhas e a velocidade mínima 

era de 4,6 nós (apenas um motor) com raio de ação de 8.500 milhas. O navio desempenhava a 

velocidade máxima em imersão de 7,62 nós e velocidade econômica de 2,54 nós com raio de 

ação de 138 milhas e uma profundidade de teste de 85 metros. 



 

O armamento consistia de seis tubos de lançamento de torpedos marca Odero Torni  

Orlando (quatro avante e dois a ré). Possuía torpedos Whitehead com 7,20 m de comprimento 

e 1.600 Kg, tinha também um canhão localizado no ante vante do falso torreão de 100 mm, 

47 calibres, modelo 1931 com reparo naval, fabricado pela Odero Otoni Orlando. Possuía 

ainda duas metralhadoras antiaéreas, calibre 13,2, Breda R.M., modelo 3 com suportes no 

passadiço, sendo um a bombordo e outro a boreste, as mesmas eram guardadas na torreta 

quando em imersão. 

Para o governo de direção na superfície o navio dispunha de leme vertical, semi-

compensado e servo-assistido. Era ainda de porta dupla, manobrado eletricamente da praça de 

manobra e passadiço e executado manualmente na praça de torpedos a ré. Para o governo de 

direção em profundidade dispunha de dois pares de lemes horizontais servo-assistidos, um na 

popa e outro na proa, manobrados eletricamente da praça de manobras. As manobras manuais 

podiam ser feitas da praça de manobras ou dos compartimentos externos. 

O serviço de salvamento em imersão podia ser feito em duas estações principais e uma 

de emergência. As estações principais estavam localizadas no primeiro e no sexto 

compartimento equipados com guaritas de salvamento tipo Bernadis; aparelhos Belloni e 

pulmões mecânicos do tipo inglês Davis e do tipo Lang (monsen) americanos, adquiridos em 

1940. 

Para serviços de comunicações, o navio possuía transmissor Marconi, de Gênova, tipo 

TS 1000 com 1000 W em ondas médias e 800 W em ondas curtas em faixas de frequência 

que iam de 1.500 a 3.700 Kcs (20 a 81 m) e de 500 a 260 Kcs (575 a 1.150 m). Possuía dois 

receptores Allochio Bachini, modelo Regia Marina Italiana, recebendo nas frequências de 

25.000 a 83.33 Kcs (12 a 3.600 m).  

Para serviço de escuta submarina, o navio era equipado com aparelhos fabricados pela 

Oficina Lombardia de Milão. O transmissor era R 516 A e o amplificador R 523 B com 

alcance máximo de 2.000 m e frequência de 3.000 períodos. 



 

No dia 15 de dezembro de 1937, navegando de La Spezia na Itália para Argel na Argélia 

teve o disjuntor do leme vertical desarmado ficando desgovernado e se chocando com a popa 

do submarino Timbira, causando pequenas avarias. 

Em 14 de novembro de 1938, houve uma explosão na praça de baterias motivada por 

falhas no sistema de extração de gases, causando a morte de um militar e ferimentos em 

outros. Foi colocada nova bateria B e substituída à válvula central dos gases de descarga dos 

MCS por um novo tipo vindo da Itália. Sua substituição foi exigida pelo Governo brasileiro, 

sendo instalada em todos os submarinos da mesma classe. 

Em 1941 foram instalados em cada praça de acumuladores um aparelho de alarme de 

gases detonantes da Mines Safety Apliances. 

No ano de 1942 foi instalada uma nova agulha giroscópica Sperry, marca XIV. Em 

março de 1943 foi instalado um receptor Echophone comercial, modelo EC-3, alimentado 

pela corrente de bordo 110 v, com frequências de 550 a 2.00 Kcs e 22.000 a 30.000 Kcs. 

Em outubro de 1944 foi instalado um transceptor cacique modelo 10-F para 

comunicação de fonia em pequenas distâncias, alimentados diretamente pela corrente de 

bordo 110 v. O transmissor podia trabalhar na faixa de frequência que ia de 200 a 800 Kcs, 

sendo sua saída de cristal e dispunha de cristais para as seguintes frequências: 2.410; 3.000; 

3.545; 4.230 e 5.6 kcs. Por fim, o receptor podia trabalhar na mesma faixa de frequência do 

transmissor. 

Em janeiro de 1945 foi retirado o aparelho de escuta de ruído de submarino, sendo 

substituído por outro que servia para obtenção de distâncias e marcações relativas Submarine 

Signal CO USA do tipo QBE-3. Em junho de 1946 foi instalado receptor RCA modelo-91 

que podia receber nas faixas de 73 a 550 kcs e de 1.480 a 30.000 kcs.  

No mês de agosto de 1946 foi instalado na cabine hidrofônica um receptor Hallicrafters, 

modelo SX 28A que podia receber na faixa de 550 a 43.000 kcs. Era alimentado pelos 

mesmos conversores que alimentavam o receptor RCA. 

Com a declaração de estado de beligerância do Brasil aos Países do Eixo, coube a 

Marinha do Brasil patrulhar o Atlântico Sul e proteger os comboios de navios mercantes que 



 

trafegavam entre o mar do Caribe e o litoral sul brasileiro contra a ação de submarinos 

inimigos. Assim, foi criada a Força Naval do Nordeste em 5 de outubro de 1942, sob o 

comando do Capitão de Mar e Guerra Alfredo Soares Dutra, sendo inicialmente composta 

pelos Cruzadores Bahia e Rio Grande do Sul, os Navios-Mineiros Carioca, Caravelas, 

Camaquã e Cabedelo (posteriormente transformados em corvetas) e os Caças-Submarinos 

Guaporé e Gurupi. Depois foram incorporados nesta Força o Tender Belmonte, que serviu de 

Navio-Oficina, caças-submarinos, contratorpedeiros classe M e os submarinos Tupi, Tamoio e 

Timbira. 

O submarino Tupi participou ativamente, durante a Segunda Grande Guerra, do 

adestramento de escoltas e comboios, adestramento de táticas antissubmarino para unidades 

de superfície e aeronaves. Por seu desempenho, o navio recebeu elogio por escrito do 

comandante das Forças Navais do Atlântico Sul, Vice-Almirante Jonas Howard Ingram. 

Durante sua permanência no serviço ativo da Marinha do Brasil, foi utilizado nos 

serviços de adestramento de seu pessoal, tanto isoladamente como em conjunto com a 

Esquadra e demais Forças Armadas. Navegou 35.993 milhas, fez 506 dias de mar e 1.539 

horas de imersão. 

No dia 26 de agosto de 1959, em cumprimento ao Aviso Ministerial n° 837, de 10 de 

abril de 1959, foi realizada a Mostra de Desarmamento. 

 

Foram seus Comandantes: 

Capitão de Corveta Armando Pinto de Lima    10/10/1937 a 24/05/1938  

Capitão de Corveta Maurício Eugênio Xavier do Prado   24/05/1938 a 30/01/1941 

Capitão de Corveta Hugo Moraes Pontes     30/01/1941 a 23/01/1943 

Capitão de Corveta Luiz Felipe de Saldanha da Gama   23/01/1943 a 19/03/1945 

Capitão de Corveta Walfredo Quintanilha dos Santos  19/03/1945 a 22/01/1947  

Capitão de Corveta Ernesto de Mello Junior    22/01/1947 a 30/07/1948  

Capitão de Corveta Attila Franco Aché    30/07/1948 a 11/03/1950  

Capitão de Corveta José de Carvalho Jordão   11/03/1950 a 29/06/1951  



 

Capitão de Corveta Attila Rodrigues Novaes   29/06/1951 a 21/11/1951  

Capitão de Corveta Hélio Ribeiro Berford    21/11/1951 a 10/06/1952  

Capitão de Corveta Fernando Gonçalves Reis Vianna  10/06/1952 a 01/09/1953  

Capitão de Corveta Nicolau Fernando Malburg   01/09/1953 a 09/11/1954  

Capitão de Corveta Noisio Penna de Oliveira   09/11/1954 a 29/12/1955  

Capitão de Corveta Flavio Mesquita Junior    29/12/1955 a 14/03/1956  

Capitão de Corveta Mario Guarita (interino)    14/03/1956 a 27/06/1956  

Capitão de Corveta Joaquim Januário de Araújo C. Netto 27/06/1956 a 07/12/1956 

Capitão-Tenente Henrique Rubem Costa Veloso (interino)  07/12/1956 a 14/02/1957 

Capitão de Corveta Augusto Cláudio Vergueiro da Silva  14/02/1957 a 16/09/1958  

Capitão de Corveta Lywal Salles     16/09/1958 a 04/05/1949  

Capitão de Corveta Gabriel de Araújo Bastos   04/05/1959 a 26/08/1959 

 


