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RESUMO
A história relata que, em 1917, o Brasil entrou na Primeira Guerra Mundial (1914-1918), após
uma série de afundamentos de navios mercantes brasileiros, realizados por submarinos
alemães (U-boats). Nesse contexto, o Brasil se fez representar pela Divisão Naval em
Operação de Guerra (DNOG), cuja missão era de patrulhar, buscar e destruir U-boats.
Realizando um salto na linha do tempo, em 1942, o Brasil declarou guerra às nações do Eixo,
tornando-se beligerante na Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Interessante notar que a
causa imediata da declaração de guerra foram os afundamentos de navios mercantes
brasileiros realizados por U-boats, na costa marítima brasileira. Durante 4 (quatro) dias o U507 teve total liberdade de ação para atacar, realizando o afundamento de 6 (seis)
embarcações, o que resultou em 607 mortos. Percebe-se, dessa forma, a ocorrência de dois
fenômenos históricos semelhante, separados por um espaço temporal de 25 anos. Nesse
período, a Marinha do Brasil não conseguiu desenvolver um pensamento estratégico capaz de
se contrapor à ameaça submarina. Isso posto, o objetivo da presente pesquisa é estudar os
motivos da ausência de um pensamento estratégico naval, no Brasil, capaz de se contrapor à
ameaça submarina alemã, no período de 1917 a 1942. As considerações finais apontam que a
Marinha do Brasil sob tutela da Missão Naval Americana não desenvolveu, no período
estudado, uma estratégia naval própria que fosse capaz de identificar o potencial inimigo que
ameaçava a soberania nacional.
Palavras-chave: Neoinstitucionalismo, Estratégia Naval brasileira, Submarinos, Marinha do
Brasil e Missão Naval Americana.

ABSTRACT
History reports that, in 1917, Brazil entered the First World War (1914-1918), after a series of
Brazilian merchant ships sinking, performed by German submarines (U-boats). In this
context, Brazil was represented by the Naval Division in War Operation (DNOG), whose
mission was to patrol, search for and destroy U-boats. looking some years ahead, in 1942,
Brazil declared war to the nations of the Axis, becoming belligerent in World War II (19391945). It is interesting to notice that the immediate cause of the declaration of war was the
Brazilian merchant ships sinking performed by U-boats on the Brazilian seacoast. During 4
(four) days, the U-507 had total freedom of action to attack, sinking 6 (six) vessels, which
resulted in 607 deaths. In this way, one can perceive the occurrence of two similar historical
phenomena, separated by a time span of 25 years. During this period, Brazilian Navy was
unable to develop a strategic thought capable of countering the underwater threat. Therefore,
the objective of the present research is to study the reasons for the absence of strategic naval
thought in Brazil, capable of go against the German submarine threat, in the period from 1917
to 1942. The final considerations indicate that Brazilian Navy leaded by American Naval
Mission did not develop, during the studied period, its own naval strategy that could be able
to identify the potential enemy that threatened national sovereignty.
Keywords: Neoinstitutionalism, Brazilian Naval Strategy, Submarines, Brazilian Navy and
American Naval Mission.
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INTRODUÇÃO

Em 22 de agosto de 1942, o Brasil reconheceu o Estado de Guerra contra a Alemanha.
O motivo imediato da ação diplomática brasileira foram os afundamentos de 6 navios no
litoral dos Estados da Bahia e Sergipe, ocasionando a morte de 607 pessoas. A infâmia atingiu
o sentimento popular que gerou um clamor do povo a favor da guerra.
Durante 4 dias, o submarino alemão U-507 realizou ataques sem nenhuma oposição, ou
seja, com total liberdade de ação. A causa primeira dessa “tranquilidade”, por parte do
submarino alemão, foi a falta de capacidade da Marinha do Brasil (MB) em se opor ao
inimigo. Os poucos navios que possuía não estavam preparados para realizar uma oposição à
ameaça submarina. Além disso, suas tripulações não possuíam o treinamento adequado e
necessário para o desenvolvimento de uma guerra antissubmarino eficaz.
Apesar da comoção nacional, os acontecimentos de agosto de 1942, envolvendo
afundamentos por parte de submarinos alemães, não foram os primeiros que ocorreram na
história. Em 1917, o Brasil declarou guerra ao Império Alemão pelo mesmo motivo. A
diferença foi que, naquela época, os afundamentos de navios brasileiros ocorreram longe da
costa. Nesse contexto, a Marinha do Brasil, representada pela Divisão Naval em Operações de
Guerra (DNOG), navegou até o litoral africano para realizar patrulhamento, busca e ataque
aos submarinos alemães.
A observação desses dois fenômenos conectados, que envolveram diretamente a
Marinha do Brasil, constitui-se no motor dessa pesquisa. Inicialmente, pode-se inferir que no
lapso temporal de 25 anos, o pensamento estratégico naval brasileiro não desenvolveu
nenhuma reflexão em relação ao inimigo submerso. Ou seja, mesmo com a experiência da
Primeira Guerra Mundial (1914-1918), a Marinha chegou às vésperas da Segunda Guerra
Mundial (1939-1945) sem o conhecimento e a capacidade de combater submarinos.
Partindo-se dos fatos históricos relatados, pretende-se entender a ausência de estratégia
e de doutrina antissubmarino dentro da Marinha do Brasil. Dessa forma, surge a seguinte
questão de pesquisa que irá orientar o trabalho: por que a estratégica naval brasileira não
contemplou, de maneira concreta, a ameaça submarina alemã, no período de 1917 a
1942?
Na tentativa de apresentar uma solução provisória para o questionamento apresentado,
bem como auxiliar no direcionamento da pesquisa, foram elaboradas duas hipóteses, quais
sejam: i) a aliança histórica entre o Brasil e os Estados Unidos da América (EUA) foi capaz
de influenciar na maneira de se pensar estrategicamente dentro da Marinha do Brasil; e ii) as

16

diretrizes estratégicas e doutrinárias encontravam-se desatualizadas e fundamentadas em uma
paridade naval sul-americana. Vale ressaltar que as hipóteses formuladas poderão ser
concorrentes ou complementares.
A primeira hipótese apresentada foi elaborada a partir do conhecimento da relação
histórica Brasil-EUA e seus transbordamentos para a esfera naval, através da Missão Naval
Americana iniciada em 1922. Acredita-se que esse relacionamento entre as duas marinhas
ultrapassou a esfera do auxílio. A penetração da Missão Naval Americana, principalmente no
ambiente tático e estratégico, proporcionou uma d ependência doutrinária por parte da
Marinha do Brasil, ou seja, a MB seguia fielmente o que a United States Navy (USN)
ensinava.
A segunda hipótese elaborada partiu do pressuposto que o poder naval brasileiro fora,
durante o período estudado nesta pesquisa, influenciado pelo poder naval argentino e chileno.
A renovação sistemática de meios navais, principalmente por parte da Argentina, teria, no
mínimo, influenciado os decisores dentro da MB que buscavam o equilíbrio das forças navais
no Cone Sul. Dessa forma, a ideia fixa da paridade naval sul-americana permaneceu na MB
até a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), quando apareceu o inimigo submerso.
Para compreender o contexto no qual estão inseridas as referidas hipóteses, fez-se
necessário o estudo da política brasileira (interior e exterior) desde a Proclamação da
República até 1942, em razão da necessidade de compreender as condicionantes políticas que
influenciaram o poder naval brasileiro.
No campo interno, a política brasileira atravessou diversas fases conturbadas,
caracterizadas por crises, revoluções e golpes de estado. A Marinha do Brasil não ficou imune
a esse processo, ou seja, militares da Marinha tiveram participação na maioria dessas
agitações, mesmo quando a Instituição se encontrava oficialmente ao lado do poder
constituinte. Entretanto, nos momentos nos quais a MB mostrou-se legalista, tal
posicionamento não resultou, necessariamente, em aceitação, por parte dos governos, dos
pleitos pelo reaparelhamento naval.
Na esfera da política exterior, o período estudado foi marcado, inicialmente, pela
reorientação da política externa que abandonou o isolacionismo imperial adotando o
americanismo 1 como paradigma, e ao mesmo tempo, sendo assertiva nas questões que
envolviam a soberania nacional. O nacionalismo e a sensação de insegurança despertados, nos

1

O Brasil passou a estabelecer relações com os países americanos. Esse movimento marcou a República
nascente como que por antinomia ao europeísmo com o qual se identificava a monarquia ( CERVO e BUENO,
2002, p.165).
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primeiros anos do século XX, criaram ambiente favorável para a propagação das ideias de
restruturação da Esquadra brasileira.
Após a Primeira Guerra, a onda pacifista mundial acompanhada pela diminuição da
percepção de ameaça externa reduziu a importância do Poder Naval brasileiro. Nesse
contexto, os programas de reaparelhamento da década de 1920, não saíram do papel. Esse
quadro só sofreu alteração, na década seguinte, com o início do governo de Getúlio Vargas
(1930-1945). No campo interno, a política de Vargas beneficiou a MB com a aprovação de
um novo programa de reaparelhamento. No âmbito da política exterior, a diplomacia do “jogo
duplo” permitiu que, através do mercado compensado, a Marinha adquirisse meios navais
com países europeus e ao mesmo tempo, mantivesse relações próximas com a USN, através
do apoio da Missão Naval Americana.
Dessa forma, quando o Brasil se torna objeto de disputa entre EUA e Alemanha, o
governo brasileiro soube tirar proveito da rivalidade, conseguindo, assim, benefícios
econômicos e militares. Com a entrada dos EUA na guerra, em 1941, o Brasil rompe relações
com os países do Eixo 2 e estabelece um alinhamento diplomático com os EUA que se tornaria
uma aliança diplomática-militar formal.
Do ponto de vista estratégico militar, os U-boats 3 alemães provocaram forte surpresa e
muitos transtornos para seus oponentes. A surpresa deveu-se ao fato de que a Alemanha, após
a derrota na Grande Guerra ficou permanentemente proibida de construir e desenvolver
submarinos. Os U-boats retornaram, no início do conflito mundial em 1939, com capacidade
técnica-operacional e doutrinas de emprego dignas de nota. Esse desenvolvimento
doutrinário-tecnológico ocorreu, clandestinamente, no período entre guerras.
Tanta inovação, assombrou o Reino Unido (RU) que dependia do comércio marítimo
para sobreviver. Dessa forma, a interrupção das Linhas de Comunicações Marítimas (LCM)4
foi o caminho adotado pelos alemães para interromper o comércio marítimo no Atlântico,
interferindo diretamente no esforço de guerra do inimigo. Nesse contexto, a Royal Navy,
mesmo com a experiência do combate antissubmarino adquirida na Primeira Guerra, teve
enormes dificuldades em manter protegido o seu comércio marítimo.
Dificuldade parecida teve a USN, quando os U-boats chegaram à costa atlântica dos
EUA, em 1942. A Marinha americana precisou realizar rápidas adaptações para se contrapor
2

Alemanha, Itália e Japão.
Forma em inglês da sigla a lemã U-boot, cuja palavra de origem é Unterseeboot, literalmente “barco
submarino”. Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/U-boat. Acesso em: 10/04/2020.
4 Linhas de Comunicações Marítimas são as rotas do comércio marítimo desempenhadas pela navegação
mercante.
3
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ao inimigo submerso. Conforme a área marítima tornava-se mais defendida, os lobos
cinzentos 5 de Hitler buscavam águas menos defendidas para caçar. Seguindo essa lógica,
chegaram à costa brasileira que se encontrava ainda mais desprotegida.
A ausência de material flutuante e doutrina voltados para se contrapor à ameaça
submarina indica que a estratégia naval brasileira, no período estabelecido, não considerou o
submarino como ameaça, mesmo com a experiência da Primeira Guerra Mundial, ou seja, não
houve alteração no pensamento estratégico naval que, em certa medida, ainda buscava a
hegemonia na América do Sul.
Nesse contexto, o objetivo principal desta pesquisa é apresentar os motivos que
permitiram a ausência de estratégia e, por consequência, ausência de doutrina antissubmarino
na Marinha do Brasil, entre 1917 e 1942. Além disso, é possível destacar os seguintes
objetivos específicos: i) apresentar um panorama político-estratégico naval a partir dos
principais acontecimentos históricos que influenciaram na capacidade operacional da Marinha
brasileira, às vésperas da Segunda Guerra Mundial; ii) apresentar a evolução histórica do
poder naval submarino e a inovação alemã, o U-boat; e iii) verificar a ausência de pensamento
estratégico, tanto por parte da USN quanto pela Marinha do Brasil, para o combate aos Uboats.
Para atingir os objetivos expostos, foi realizada uma pesquisa qualitativa e descritiva,
utilizando o método de análise histórico, através de fontes documentais e bibliográficas.
Dessa forma, foram consultados relatórios e documentos do Ministério da Marinha,
documentos da USN, bem como livros, artigos e revistas acadêmicas.
Como lente teórica, foram utilizadas como base duas teorias: i) o neoinstitucionalismo
sociológico que contribuiu para o entendimento da dificuldade de se implementar mudanças
dentro das instituições castrenses. Nesse sentido, essa lente teórica permitiu a compreensão de
como e por que as instituições militares optam por imitar outras instituições ao invés de
inovar; e ii) a teoria da lógica da estratégia, na qual se argumenta que o pensamento
estratégico segue a lógica paradoxal, ou seja, acompanha a pior expectativa. Entretanto, as
ações rotineiras são regidas pela lógica linear que é oposta à lógica paradoxal. Assim, quando
instituições militares adotam a lógica linear em seus planejamentos não levando em
consideração a lógica paradoxal, o fenômeno estratégico deixa de existir, tornando os
planejamentos sem sentido.

5

Codinome atribuído aos submarinos alemães na 2 a GM.
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Isso posto, esta pesquisa foi dividida em quatro seções, além desta introdução e das
considerações finais.
Na primeira seção serão abordados os aspectos relacionados à base do trabalho, quais
sejam: o tema, seus recortes e limites; os posicionamentos que darão suporte teórico à
pesquisa; a metodologia e as fontes utilizadas.
Na segunda seção será traçado um panorama político-estratégico brasileiro, ressaltando
os aspectos históricos relevantes que foram capazes de influenciar na estratégia naval. Dessa
forma, serão objetos de análise a política interna, a externa e os Programas Navais de 1906 e
1934, responsáveis pela composição do núcleo da Esquadra brasileira de 1942.
Para melhor compreensão da influência do ambiente político no pensamento estratégico
dentro da Marinha do Brasil, o período estudado foi dividido da seguinte forma: i) início
republicano brasileiro (1889-1918); ii) a década de 1920; e iii) a Era Vargas (1930-1942).
Na seção três será analisado o inimigo, ou seja, a evolução do poder naval submarino. A
análise abarcará o desenvolvimento dos primeiros projetos até a aceitação do submarino como
arma de guerra, bem como a sua utilização nos dois conflitos mundiais. Nesse sentido, de
maneira específica, será pormenorizado o desenvolvimento dos U-boats e a evolução das
estratégias e táticas durante os conflitos.
Na quarta seção desta pesquisa será analisada a estratégia naval brasileira no contexto
da Batalha do Atlântico. À luz do que foi relatado anteriormente, será feita uma análise de
como a Batalha foi desenvolvida pelos contentores e com qual nível de preparo a MB chegou
em agosto de 1942. Dessa forma, a seção quatro deste estudo é o coração da pesquisa,
reunindo os principais aspectos discutidos nas demais partes e colocando-os no contexto da
Batalha do Atlântico, ou seja, com um olhar nos acontecimentos do passado, de forma a se
retirar reflexões estratégicas para o presente.
Finalmente, nas considerações finais será apresentado o resultado da pesquisa. Para
cada seção serão feitas considerações para recapitular o que foi abordado. Além disso, as
sugestões para estudos futuros serão colocadas e explicadas aqui.
Isso posto, pode-se seguir para a próxima seção, na qual será descrita a estrutura geral
do trabalho com seus aspectos temáticos, teóricos e metodológicos.

1 ABORDAGENS TEMÁTICA, TEÓRICA E METODOLÓGICA

Antes de apresentar a pesquisa e seus resultados, faz-se necessário realizar uma
abordagem dos fundamentos que compõem um trabalho científico acadêmico. Dessa forma, o
objetivo desta seção é apresentar a base estruturante desta pesquisa, com seus aspectos
temáticos, teóricos e metodológicos.

1.1 Alcances e Limites
No início de 1917, enquanto as nações europeias se exauriam em uma guerra terrível e
sangrenta no continente, o Brasil lutava para manter sua neutralidade nos oceanos. Fruto da
derrota estratégica da Esquadra alemã na Jutlândia, o Império Alemão (Alemanha) optou por
efetuar uma guerra submarina irrestrita nos oceanos (SONDHAUS, 2013).
O bloqueio submarino de grandes dimensões estabelecido pela Alemanha, em fevereiro
de 1917, não agradou as autoridades brasileiras que, por sua vez, informaram oficialmente o
não reconhecimento do bloqueio tão subitamente estabelecido. Seguiu-se, assim, uma série de
torpedeamentos a navios brasileiros que culminou com a declaração do estado de guerra, em
26 de outubro de 1917, entre o Império Alemão e o Brasil (MARTINS, 1997a).
A atuação brasileira na Primeira Guerra Mundial se deu, prioritariamente, através da
Divisão Naval em Operações de Guerra (DNOG) que, em cumprimento a compromisso
assumidos perante o Governo inglês, ficou responsável por patrulhar o triângulo Dakar-São
Vicente-Gibraltar. As dificuldades de ordem material e de adestramento logo se apresentaram,
pois já na época os navios brasileiros encontravam-se obsoletos e sem armamento
antissubmarino. Mesmo assim, após um período de árdua preparação, a DNOG partiu para a
missão, em 24 de julho de 1918 (MARTINS, 1997a).
O contato com o inimigo ocorreu no dia 25 de agosto, quando um suposto submarino
foi avistado e atacado pelas unidades brasileiras. Coube ao Contratorpedeiro Rio Grande do
Norte realizar o referido ataque, porém sem êxito comprovado (ALVES DE ALMEIDA,
2016). A atuação da DNOG se encerraria com este acontecimento, pois o flagelo da gripe
espanhola, que atingiu as tripulações dos navios brasileiros, deu por encerrada a atuação da
Marinha do Brasil na Primeira Guerra Mundial (MARTINS, 1997a).
O envolvimento do Brasil na Segunda Guerra Mundial (1939-1945) ocorreu de forma
semelhante. Após o rompimento das relações diplomáticas com as nações do Eixo, em janeiro
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de 1942, navios mercantes brasileiros começaram a ser afundados no estrangeiro 6 .

As

relações com a Alemanha e demais nações do Eixo foram se degradando até o estopim,
provocado por um ataque submarino na costa marítima dos Estados da Bahia e de Sergipe,
com o afundamento de 6 navios em quatro dias, matando 607 pessoas, o que levou o Governo
brasileiro a reconhecer o Estado de Guerra, a 22 de agosto de 1942 (MARTINS, 1985). Nessa
ocasião, a experiência adquirida na Primeira Guerra Mundial não se concretizou, pois mais
uma vez, os meios navais e os marinheiros brasileiros não estavam preparados para se
contrapor à ameaça.
Assim, diante do resumo histórico que demonstra a atuação da Marinha do Brasil nas
duas guerras mundiais, surge como principal objetivo desta pesquisa: entender a ausência de
estratégia, por parte da MB, capaz de se contrapor à ameaça submarina em 1942.
Em que pese o recorte temporal estabelecido no tema, será observado, com atenção, a
“dialética de durações”. Segundo Barros (2015, p.51) “ nem sempre o tempo historiográfico
pode ser conduzido linearmente ao longo de uma narrativa, análise ou descrição histórica”.
Dessa forma, a “dialética das durações” possibilita que o pesquisador estabeleça durações
distintas dentro da narrativa histórica, ou seja, trata-se de uma ferramenta utilizada para a
manipulação do tempo em longa, média ou curta duração.
Nesse contexto, foi estabelecido um período de média duração (1889-1942) que
atravessa vários episódios do pensamento estratégico naval brasileiro, e a sua função seria
permitir a inscrição do período de curta duração, marcado pelos acontecimentos que são o
objeto da pesquisa. Assim, a apresentação do período de média duração permitirá uma
compreensão holística do caminho percorrido pela Marinha do Brasil, enquanto instituição,
bem como os fatores externos capazes de influenciar na cultura estratégica da Força.
O ano de 1889 foi escolhido como limite inicial, pois marca o começo da vida
republicana brasileira. Nesse contexto, a MB teve muitas dificuldades em se adaptar ao novo
regime político. A evolução dos acontecimentos levou a Marinha a iniciar uma revolta contra
o Governo provisório, a Revolta da Armada (1891-1894). As consequências deste episódio
foram desastrosas para a MB, refletindo diretamente no preparo do seu pessoal e no material
flutuante existente (MARTINS, 1997b).
Um dos desdobramentos desse fato histórico foi o nascimento do anseio nacional pela
reestruturação da Esquadra brasileira que ao final da Revolta encontrava-se aos farrapos. A

6

Antes de 15 de agosto de 1942, 12 navios foram afundados em águas estrangeiras. O primeiro navio brasileiro
afundado foi o Cabedelo do Lloyd Brasileiro, em 14/2/1942 (APÊNDICE C).
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vontade se concretizou com o Programa Naval de 1906, responsável por compor o núcleo da
DNOG em 1917 e, uma parte da Esquadra brasileira em 1942.
No recorte temporal estabelecido no tema, bem como a extensão deste, já explicada
anteriormente, entende-se como primordial o estudo da política externa e da política interna
brasileira, como instrumento de influência na estratégia naval, principalmente nos programas
de reaparelhamento de 1906 e 1934, também conhecidos como Programas Navais de 1906 e
1934.
O estudo dos referidos programas permitirá, mesmo que de maneira parcial, a
compreensão do pensamento estratégico naval reinante, à época, bem como a identificação de
aspectos culturais e organizacionais, dentro da Marinha do Brasil, que condicionaram
decisões estratégicas. Nesse sentido, a análise do ponto de vista institucional será fundamental
para iluminar os resultados obtidos na pesquisa.

1.2 Quadro Teórico
Antes de apresentar os posicionamentos teóricos propriamente ditos, faz-se necessário
definir a área do conhecimento a qual a pesquisa encontra-se inserida. Nesse contexto, o
trabalho apresentado se enquadra na área de conhecimento dos Estudos Estratégicos (EE).
Segundo Figueiredo (2010), os Estudos Estratégicos podem ser aplicados de duas
maneiras: no sentido estrito ou no sentido amplo. No sentido estrito, trata-se do conjunto de
procedimentos técnicos, utilizados pelos militares em seus planejamentos de campanha. Já no
sentido amplo, “a expressão refere-se ao papel do poder militar na política internacional face
aos meios econômicos, políticos e diplomáticos (mas não apenas esses), tendo em vista a
consecução dos objetivos de Estado” (FIGUEIREDO, 2010, p. 1, grifos nossos).
Percebe-se que o Estado é “o agente por excelência da formulação, do planejamento e
da ação estratégica” (FIGUEIREDO, 2010, p.2). Sendo assim, os EE possuem uma
epistemologia 7 de natureza política, ou seja, as ações de defesa e segurança não fazem sentido
se estiverem fora do domínio estatal. Ainda nesse contexto, Moreira (2010, p.2) afirma que
“falar de Estudos Estratégicos é falar de segurança, defesa, poder e, naturalmente estratégia”.
Assim, para esta pesquisa, o Estado nacional e autônomo é o detentor do poder8 em suas
variadas expressões e que possui a capacidade de planejar a utilização deste para a sua defesa
e segurança.
7

Para os efeitos da presente pesquisa, será utilizado o conceito apresentado no Dicionário de Filosofia de Nico la
Abbgnano, o qual apresenta epistemologia como a “teoria do conhecim ento” (ABBAGNANO, 2007, p.338).
8 Poder é entendido como a capa cidade que tem uma unidade política de impor sua vontade às demais unidades.
Ver: MOREIRA, 2010, p.2
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Diante do exposto, esta pesquisa encontra-se inserida no campo dos Estudos
Estratégicos no sentido amplo. No entanto, cabe ressaltar que mesmo com uma lente mais
restrita, os Estudos Estratégicos não se desvinculam da política, ou seja, os planejamentos
operacionais dos militares devem levar em consideração os objetivos estatais. Do contrário,
correm o risco de se tornarem estrategicamente nulos. Nesse contexto, a análise das ações
militares na pesquisa levará em consideração o propósito político envolvido, ou seja, o
pensamento estratégico e a ação militar serão analisados de forma conjunta.
No que se refere aos conceitos, entende-se como importante salientar, desde já, alguns
constructos que, por serem polissêmicos, podem gerar dúvidas de interpretação. Sendo assim,
para efeito deste trabalho, a palavra estratégia será utilizada quando a situação envolver o uso
de violência física, ou ameaça desta, através do poder militar estatal, realizada por forças
vivas, dentro de uma dialética de vontades e para o atingimento de objetivos políticos.
Nesse contexto, será utilizada, como chave analítica, a fórmula de Clausewitz (1979),
na qual a estratégia pode ser entendida como o uso dos engajamentos para alcançar os
objetivos da guerra. Entretanto, a guerra, a qual Clausewitz se refere, é a continuação da
política por outros meios. Ou ainda, o Estado, detentor da legitimidade do uso da força,
utilizando-se do recurso da guerra para atingir seus objetivos políticos (FIGUEIREDO,
2010).
Isso posto, a análise do pensamento estratégico deve estar inserida em um contexto
político mais amplo, porém não desconectada da esfera operacional que, muitas vezes, serve
como indicador da concepção estratégica vigente, principalmente no que tange às
características dos meios de combate, bem como a maneira como são utilizados. Sendo assim,
carros de combate, aeronaves ou navios de guerra são instrumentos que, normalmente,
materializam o pensamento estratégico que orienta os programas de aquisição.
Entretanto, o pensamento estratégico está inserido dentro de uma instituição composta
de pessoas, o que o torna suscetível às condicionantes culturais da organização. Segundo
Flores (2002), as instituições evoluem em consonância com o entorno político, econômico,
social e tecnológico. Nesse sentido, o autor esclarece que, as grandes organizações públicas
têm muitas dificuldades em alterar a maneira de pensar quando o entorno evolui de maneira
rápida.
No ambiente castrense, não ocorre diferente. Pelo contrário, percebe-se a presença de
um conservadorismo militar, manifestado através do tradicionalismo cultural das concepções
básicas de emprego da força (FLORES, 2002). Esse tradicionalismo, já incorporado na
organização, torna-se o principal responsável pela resistência ao novo. Conforme apresenta o
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historiador Liddel Hart: “só existe uma coisa mais difícil do que pôr na cabeça de um militar
uma ideia nova: é tirar a antiga” (HART, apud FLORES, 2002, p.11).
De maneira geral, lideranças militares não são propensas a grandes mudanças. Segundo
Flores (2002), neste caso, o conservadorismo pode ser utilizado como elemento protetor das
suas carreiras, ou seja, os líderes satisfeitos na posição em que se encontram tendem a manter
o status quo, em razão da convicção que a doutrina da instituição lhes permitiu ter.
Nesse contexto, quando há propensão à mudança, ocorre um choque de realidade, pois
devido à rápida evolução, as ideias apresentadas encontram-se fundamentadas nas
circunstâncias políticas, econômicas, culturais e tecnológicas de um período anterior
(FLORES, 2002). Nesse quesito o referido autor apresenta a seguinte crítica:
“[...] os militares são frequentemente acusados de conduzir o preparo militar em
função de formulações estratégicas influenciadas pelo passado, em vez de
equacioná -lo adaptando-as ao imaginável para o futuro; são acusados de se
prepararem para a guerra anterior, em vez de para a próxima” (FLORES, 2002,
p.11).

O pressuposto apresentado vem acompanhado da seguinte reflexão: os militares têm um
conservadorismo próprio da formação cultural dentro da instituição. Em razão disso, não
permitem grandes mudanças nas concepções que ora estão em uso. Entretanto, quando
ocorrem alterações, estas vem acompanhadas de acepções clássicas, elaboradas em um outro
contexto, principalmente, político e tecnológico que, por vezes, não se enquadram ao cenário
atual (FLORES, 2002).
Essa singularidade castrense ocasiona um inconveniente ao pensamento estratégico.
Conforme já visto, no campo da estratégia atuam forças vivas em um ambiente dialético. Essa
característica exige dos agentes envolvidos uma grande capacidade de adaptação. Entretanto,
a análise anterior mostrou a dificuldade das instituições militares em inovar, o que não
favorece a ação estratégica.
Segundo Luttwak (2009), a estratégia é permeada por uma lógica diferente da lógica
linear do cotidiano. Só a lógica paradoxal consegue explicar algumas ações na guerra que, em
situações normais, não teriam explicação. Nesse contexto, na escolha de linhas de ação
militares, sempre que possível, deve-se optar pela linha de ação da pior expectativa.
O autor apresenta que, mesmo em tempo de paz, pensar estrategicamente exige a lógica
paradoxal (LUTTWAK, 2009). Entretanto, organizações militares possuem uma estrutura
burocrática administrativa que é condicionada pelo pensamento linear rotineiro. Assim, a
rotina cria o hábito nos militares de pensar linearmente, principalmente nos países em que a
guerra é um fenômeno raro.
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Em que pese a importância da lógica linear para o dia a dia de uma instituição,
organizações militares devem, mesmo em tempo de paz, utilizar a lógica paradoxal em seus
planos de preparo e emprego (LUTTWAK, 2009). Ou seja, dentro do domínio linear das
ações rotineiras, a lógica paradoxal não deve ser abandonada.
Para efeito deste trabalho, as lógicas apresentadas e a maneira como atuam, permite
uma melhor compreensão do pensamento estratégico. Quando se pensa estrategicamente, seja
na elaboração de um plano de guerra ou no desenvolvimento de um plano estratégico de
defesa, ambas as lógicas se fazem presentes. No entanto, haverá um esforço maior para o
emprego da lógica paradoxal, em razão da sua pouca utilização, principalmente em tempos de
paz.
Outro aspecto importante, presente nas instituições militares, trata da questão da
mudança. Conforme visto, existe um entendimento de que militares não são propensos a
mudanças (FLORES, 2002). Nesse contexto, Farrell e Terriff (2002) auxiliam no
entendimento dentro do ambiente castrense. Segundo os autores, militares preferem manter
estratégias e estruturas testadas, fazendo pequenos ajustes ao longo do tempo, ou seja,
inseridos em uma grande burocracia são treinados para executarem rotinas e ordens sem
alterações, optando pela continuidade e não pela mudança.
Entretanto, a ausência de mudança torna-se um contraditório para o caso das instituições
castrenses, em razão da presença do fenômeno estratégico que, per se, exige a lógica
paradoxal e, por consequência, a mudança.
O fenômeno da mudança observado dentro das instituições castrenses se apresenta de
forma mais ampla e ao mesmo tempo, específica. Dessa maneira, as mudanças militares
ocorrem nas seguintes esferas: “mudanças nos objetivos, nas estratégias e/ou nas estruturas da
organização militar atuais” (FARRELL e TERRIFF, 2002, p. 5, tradução nossa). Ainda
segundo os autores, essas mudanças ocorrem de três maneiras diferentes: i) adaptação (ajustes
ao que já existe), ii) inovação (novas maneiras e métodos); e iii) emulação (imitação dos
modos de combate de outra organização militar).
Para efeito desta pesquisa, a emulação é o conceito que melhor se enquadra na
delimitação temática apresentada, em razão da adaptação partir de algo próprio, já existente e
da inovação exigir um alto custo financeiro. Sendo assim, a emulação é a forma de mudança
que melhor conforma forças armadas pouco experimentadas em combate e/ou com pouco
recursos financeiros.
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Para compreender o fenômeno da emulação e seu campo de atuação é necessário
ampliar a visão para o estudo das instituições. Nesse sentido, o neoinstitucionalismo é a
escola que melhor ampara o referido conceito.
A teoria neoinstitucional fundamenta-se na busca por “elucidar o papel desempenhado
pelas instituições na determinação de resultados sociais e políticos” (HALL e TAYLOR,
2003, p.194), isto é, busca compreender a relação entre instituição e o comportamento, bem
como o processo pelo qual as instituições surgem e/ou se modificam. Nesse contexto,
instituições podem ser definidas como espaços de mediação entre as estruturas sociais e os
comportamentos individuais (THÉRET, 2003). Dessa forma, o neoinstitucionalismo, em um
sentido mais amplo, se enquadra em um ambiente multidisciplinar de visões sobre a dinâmica
social baseada em instituições.
Segundo Hall e Taylor (2003), o neoinstitucionalismo pode ser dividido em três
vertentes, a saber: i) neoinstitucionalismo histórico; ii) neoinstitucionalismo da escolha
racional; e iii) neoinstitucionalismo sociológico. Para efeito desta pesquisa, maior atenção
será dispensada para o neoinstitucionalismo sociológico9 .
A vertente do neoinstitucionalismo sociológico atesta que decisões e ações dentro das
instituições “não são definidas com base apenas na busca pela eficiência, mas também pelas
interações culturais” (MACEDO e CKAGNAZAROFF, 2018, p.6). Nesse sentido, mesmo as
práticas mais burocráticas deveriam ser explicadas em termos culturalistas, conforme
sublinham Hall e Taylor (2003, p.208):
“Dada a sua ótica própria, os sociólogos instituciona listas em geral escolhem uma
problemática que envolve a explicação de por que as organizações adotam um
específico conjunto de formas, procedimentos ou símbolos institucionais, com
particular atenção à difusão dessas práticas. ”

Dessa forma, as “explicações culturais” remetem a um conjunto de procedimentos,
atitudes, símbolos e valores comuns, adotados pelas instituições, que preponderam sobre a
lógica puramente instrumental.
No contexto da vertente sociológica, manifesta-se o estudo da mudança nas instituições.
A modalidade de mudança discutida, nesse caso, é o processo de similaridade conhecido por
emulação10 , que pode ser explicado da seguinte forma:
“Uma vez que as organizações, mesmo com ambientes internos diferentes, reúnemse em um mesmo campo organizacional, forças poderosas emergem, levando-as a se
tornarem mais simila res umas às outras, sendo que a este processo de
9

Para saber ma is sobre as vertentes do neoinstitucionalismo e a relação entre elas, ver: HALL e TAYLOR. As
Três Versões do Neoinstitucionalismo. Lua Nova : Revista de Cultura e Política, n.58. São Paulo, 2003, p . 193223.
10 Trata -se de imitar no melhor sentido.
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homogeneização denomina -se isomorfismo” (DiMAGGIO e POWELL, 2005, p.76,
grifo nosso).

O isomorfismo, por sua vez, é uma força que obriga uma determinada organização a se
assemelhar a outras que enfrentam o mesmo tipo de condições (MACEDO e
CKAGNAZAROFF, 2018). Nesse sentido, é possível perceber que o ambiente castrense se
torna um terreno fértil para o desenvolvimento do fenômeno. Além disso, a inovação tem um
custo que muitas vezes não é possível pagar. Por isso, Farrell e Terriff (2002) chamam a
atenção para o fato de que, a emulação é mais observada em Forças Armadas de países em
desenvolvimento.
Segundo DiMaggio e Powell (2005), o isomorfismo se apresenta, sempre com a
emulação implícita, em três diferentes modalidades a saber: i) isomorfismo mimético que
pode ser observado em casos nos quais as organizações possuem objetivos não definidos ou
ambíguos. Neste caso, a incerteza torna-se a força que encoraja a imitação de práticas bemsucedidas de outras organizações; ii) isomorfismo coercitivo para situações nas quais as
organizações estabelecem uma relação de dependência, ou seja, a organização mais
desenvolvida em termos administrativos e financeiros empresta para a organização menos
desenvolvida sua experiência e sua forma de pensar e agir. Para efeito desta pesquisa, uma
força militar mais evoluída poderia suprir as necessidades da outra em termos de
equipamentos, suprimentos, ensino e treinamento. Dessa forma, haveria uma pressão
sociocultural, tanto interna quanto externa, para que a organização mais “fraca” adotasse a
maneira de pensar e agir da mais “forte”; e iii) isomorfismo normativo que tem origem na
necessidade de uma maior profissionalização das organizações e em virtude da educação
formal e base cognitiva semelhantes. Neste modelo, se constituem as redes profissionais pelas
quais circulam, de maneira rápida, os novos modelos que, porventura, estejam sendo adotados
em outras instituições.
Para efeito desta pesquisa, não será estabelecida prioridade de análise para nenhum tipo
específico de isomorfismo apresentado acima. Nesse sentido, entende-se que os três tipos não
se apresentam de forma excludente, ou seja, dependendo do fenômeno observado, podem, ou
não, coexistirem simultaneamente. Assim, o isomorfismo será tratado como força monolítica,
dentro do processo de emulação.

28

1.3 Procedimentos Metodológicos e Fontes
Conforme já mencionado, a pesquisa ora apresentada é de cunho histórico. Dentro do
campo da História, pode-se enquadrá-la na história política. Segundo Barros (2017, p.107),
“os objetos da história política são todos aqueles atravessados pela noção de poder.” Dessa
forma, guerra, diplomacia, instituições encontram-se dentro do domínio da história política.
A pesquisa pode ser caracterizada, quanto ao tipo, como uma mistura entre descritiva e
documental. A mistura também pode ser notada quanto aos procedimentos de pesquisa. No
caso, utilizou-se a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. Por fim, utilizou-se como
abordagem uma perspectiva qualitativa (LIRA, 2014).
Pode-se perceber que, as instituições e a forma como se relacionam receberam atenção
especial nesse trabalho. Nesse sentido, a estratégia naval brasileira foi observada dentro de um
contexto multifacetado, isto é, sob influência de outras instituições.
Dentro do recorte temporal estabelecido, entendeu-se como primordial o estudo da
política brasileira (interna e externa) no contexto internacional. Decisões políticas que
influenciaram a estratégia naval foram investigadas, principalmente as decisões que de
alguma forma interferiram nos Programas Navais de 1906 e 1934.
A Missão Naval Americana, cujo início se deu em 1922, também recebeu atenção, pois
sua atuação dentro da MB foi de fundamental importância para a profissionalização da
mesma. Nesse contexto, a relação entre a USN e a MB pôde ser estudada à luz do processo de
isomorfismo institucional.
Por fim, mas não menos importante, foi realizado um estudo sobre o inimigo. Conforme
já verificado no modelo teórico, este trabalho é de cunho estratégico. Sendo assim, faz-se
necessário que o inimigo esteja presente e seja estudado. Nesse contexto, foi realizada uma
pesquisa de como e por que os U-boats surpreenderam os Aliados, principalmente o Brasil, na
campanha submarina da Batalha do Atlântico (1939-1945).
O trabalho de base histórica se reveste da dificuldade de análise das fontes, em razão da
particularidade de o documento histórico ser raramente “dócil”, “aberto” ou “fácil”. Dessa
forma, “o método histórico aproxima-se muito do método de um detetive ou de um médico
que, à força de esforços, deve extrair coisas que só aparecem de forma indireta” (KARNAL e
TATSCH, 2017). Neste contexto, o material pesquisado recebeu um olhar crítico e
contextualizado. Buscou-se, assim, investigar as instituições dentro de seu contexto histórico
e social, levando-se em conta os agentes, principalmente as lideranças, à frente dessas
instituições.
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Para a realização das análises descritas foram pesquisadas várias fontes primárias. As
mais relevantes foram os relatórios ministeriais dos Ministros da Marinha; os relatórios dos
Chefes do Estado Maior da Armada; memorandos e documentos da Escola Guerra Naval;
subsídios para a História Marítima do Brasil; relatório do Almirante Ernest J. King (18781956), Comandante Chefe da Marinha dos EUA, sobre a preparação da USN na Segunda
Guerra Mundial; diários de guerra do Comandante da Fronteira Marítima Oriental norteamericana; planos de aula de cursos do Naval War College da United States Navy; cartas do
Adido Naval da USN no Brasil para o Diretor do Naval War College; e relatório das
atividades da Divisão de Planos do Estado Maior da Armada.
A leitura dos relatórios ministeriais mostrou-se imprescindível para a análise do
pensamento estratégico naval no nível mais alto de decisão da Marinha. Adicionalmente, a
leitura de alguns relatórios de escalões inferiores permitiu preencher as lacunas que,
porventura, tenham sido deixadas pelos relatórios ministeriais.
Os documentos da USN foram fundamentais para a compreensão do pensamento naval
norte-americano e sua influência na Marinha do Brasil. Nesse sentido, procurou-se entender o
conteúdo que era ministrado no NWC e na EGN, a fim de se compreender, em parte, o
processo de isomorfismo gerado pela influência da Missão Naval Americana, bem como a
ausência de pensamento estratégico naval voltado para a ameaça submarina.
Com relação ao relatório da Divisão de Planos do Estado Maior da Armada, cabe
realizar uma ressalva: o que se desejava era o Plano de Guerra vigente que o referido relatório
aponta que se encontrava desatualizado. As primeiras buscas realizadas no Arquivo Histórico
da Marinha, bem como nos arquivos do Estado Maior da Armada, utilizando-se o nome
“Plano de Guerra” como referência mostraram-se infrutíferas. Nesse sentido, seria necessária
uma busca, in loco, mais profunda, o que se torna inviável neste momento. Dessa forma, foi
considerado somente o conteúdo do referido relatório que informa a desatualização do Plano
de Guerra em 1941.
Assim, em que pese a ausência físicas da fonte em questão, foi possível inferir sobre o
conteúdo da mesma e sua importância dentro do contexto da pesquisa que passará a ser
abordada a partir da próxima seção.

2 QUADRO POLÍTICO-ESTRATÉGICO NAVAL DO BRASIL (1889-1942)

Antes de analisar os elementos e atores (nacionais e internacionais) que abarcaram a
guerra antissubmarino na Batalha do Atlântico, faz-se necessário apresentar uma
contextualização histórica que estabeleça alicerce para uma melhor compreensão dos fatores
que condicionaram a existência de lacunas na estratégia naval brasileira em relação à ameaça
submarina.
Nesse sentido, a análise dos Programas Navais de 1906 e 1934 11 torna-se fundamental
para buscar entender o pensamento reinante, à época. Assim, a partir do tipo de navio
adquirido/construído, deve-se percorrer um caminho contrário passando pelos níveis,
operacional e estratégico até chegar ao político. Tendo em vista que, para efeito deste trabalho
a estratégia não se encontra desacompanhada da política, será destinado mais tempo, nesta
seção, às análises político-estratégicas.
Isso posto, a presente seção destina-se a traçar um panorama político-estratégico naval a
partir dos principais acontecimentos históricos que influenciaram na capacidade operacional
da Marinha brasileira, às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Realizando, assim, uma
análise holística da política interna e externa, bem como o papel desempenhado pela Marinha
neste contexto.
Para realizar a análise da influência dos fatos históricos será necessário retroceder um
pouco no tempo, ou seja, o lapso temporal será ampliado, uma vez que a análise será iniciada
com a Proclamação da República (1889), passando pela Política Externa de Rio Branco e
chegando as Revoluções de 1930 e ao Estado Novo de Getúlio Vargas (1937).
Os Programas Navais estão inseridos nesse contexto. Todos os acontecimentos citados
trouxeram consequências para a Instituição e influenciaram na maneira de agir ou de pensar
seu papel dentro do contexto nacional. Dessa forma, o que se pretende com a análise do
período em lide é verificar a contribuição dos fatos históricos no pensamento estratégico naval
brasileiro da época.

2.1 A Política Naval do Início Republicano Brasileiro
As mudanças políticas, sociais e tecnológicas que marcam o final do século XIX e
início do século XX apresentaram-se para a Marinha do Brasil como enormes obstáculos a
serem suplantados. A maneira como a Instituição enfrentou cada um deles explica bastante no

11

São os dois Programas Navais que contribuíram para a composição da Esquadra brasileira em 1942.
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que ela se tornou nas primeiras décadas do século XX. Os acontecimentos desse período
histórico são a base para o entendimento das condições nas quais a Marinha do Brasil adentra
a década de 1920, desdobrando-se sobre a década de 1930 até às vésperas da Segunda Guerra
Mundial.
Nesse contexto, a Proclamação da República (1889) foi um forte golpe na Marinha do
Brasil, afastando-a do ambiente governamental que outrora usufruíra. Após o golpe militar, o
Exército assumiu o protagonismo da política nacional em detrimento do prestígio, até então
exercido, pela Marinha que não se conformou com o desabono causado pelo sentimento de
subalternidade (VIDIGAL, 1985).
A Revolta da Armada (1893-1894) deixou no imaginário brasileiro, a certeza de que a
Marinha, cinco anos após a Proclamação da República, encontrava-se dividida. Segundo
Martins Filho (2010), essa impressão era tão disseminada que nas ruas as brincadeiras
dividiam os meninos em “florianistas” e “revoltosos”.
De acordo com Martins (1997b), dentre os motivos indiretos da Revolta da Armada, o
principal deles foi o ambiente que se formou com a Proclamação da República, o qual trouxe
como consequência o primitivo sentimento de inferioridade que passou a ser cultivado dentro
da Marinha diante da atmosfera política estabelecida. Dessa forma, “Floriano passou a
simbolizar a inaceitável e humilhante supremacia das forças de terra, que só a renúncia e sua
substituição por um governo civil poderiam remediar” (MARTINS, 1997b, p.454).
O desfecho da revolução não poderia ter tido piores consequências para a Marinha.
Criou-se cisões e provocou-se feridas que “não levaram mais tempo para sararem graças à
anistia concedida em 1895” (MARTINS, 1997b, p.461). Apesar disso, os revoltosos ficaram
numa posição de inferioridade em relação aos florianistas que, com o apoio do Exército,
“ocupavam as posições de mando e de prestígio, e, portanto, influíam nas decisões”
(VIDIGAL, 1985, p.53).
No que concerne ao material flutuante, a revolta provocou perdas irreparáveis a uma já
combalida força. Após o ocorrido, o núcleo da esquadra, formado pelos encouraçados, ficou
limitado a somente dois: o Aquidabã, que embora tenha sido torpedeado durante o conflito12 ,
pôde ser recuperado e reformado; e seu o irmão, Riachuelo, que não participou da Revolta da
Armada, pois encontrava-se em modernização em Toulon, na França. Os navios da “esquadra

12

O Encouraçado Aquidabã foi torpedeado em Santa Catarina, na noite de 16 de abril de 1894, pelo torpedeiro
Gustavo Sampaio, adquirido na Inglaterra pelos que apoiavam Floriano Peixoto.
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de papelão 13 ”, núcleo principal da força naval legalista liderada pelo Almirante Jerônimo
Antônio Gonçalves, eram velhos e encontravam-se em situação precária (MARTINS, 1997b;
VIDIGAL, 1985).
Na pesquisa realizada, na literatura especializada e nos documentos governamentais do
período, ficou clara a decadência naval do Brasil, conforme pode-se observar nas palavras do
Ministro Elisiário Barbosa 14 em seu relatório do ano de 1895, apresentado ao Presidente da
República:
“Pela descrição já feita de todos os navios se verifica, Sr. Presidente da República,
que apenas dispomos a tualmente, para combate, de um encouraçado de oceano; de
três cruzadores, sendo um de 2ª , um de 3ª , e um de 4ª classe, todos sem a
velocidade e o raio de ação necessários, qualidades hoje essenciais e levadas a alto
grau nos navios de todas as potências; de uma caça -torpedeira de marcha de 18
milhas. Isso quer dizer que, nos achamos desarmados e impossibilitados não
somente de aceitar qualquer batalha naval como mesmo para opor a menor
resistência à guerra de corso; que o nosso comércio marítimo pode ser
repentinamente paralisado; que nossos portos se acham sujeitos a serem
tributados e bombardeados impunemente” (BR ASIL, 1896, p.68-73, grifo
nosso)15 .

Nesse contexto, ao término da confrontação entre governo e parte da Armada brasileira,
observou-se a fusão dos restos das duas esquadras para composição do poder naval brasileiro
(VIDIGAL, 1985). O resultado dessa fusão gerou uma esquadra de força combatente
praticamente nula, incapaz de cumprir suas tarefas básicas voltadas para defesa nacional.
A fim de recompor a esquadra brasileira, o governo autorizou, em 1896, a compra de
navios no mercado internacional (MARTINS e COZZA, 1997). A aquisição foi composta de:
dois encouraçados guarda-costas, o Deodoro e o Floriano; um cruzador-protegido, o Barroso;
e três cruzadores-torpedeiros, o Tupi, o Timbira e o Tamoio16 . Esses navios, juntamente com
os encouraçados Riachuelo e Aquidabã e algumas canhoneiras de patrulha iriam formar o

13

Navios adquiridos às pressas pelo Governo brasileiro no estrangeiro (EUA, Inglaterra e Alemanha) e
guarnecidos por mercenários.
14 Minist ro da Marinha no período de 1894 a 1896 , Elisiário José Barbosa (1830-1909) foi considerado um dos
heróis da Batalha do Riachuelo, uma das mais importantes da Guerra do Paraguai, travada às margens do arroio
Riachuelo, na província de Corrientes, na Argentina. Por sua atuação na guerra, foi condecorado com várias
medalhas: do Mérito Militar, da Campanha do Prata , da Campanha Oriental, da Campanha do Paraguai e do
Combate Naval do Riachuelo. Seria ainda condecorado como come ndador da Ordem de C risto e oficial da
Imperial Ordem do Cruzeiro. Disponível em:< http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeirarepublica/BARBOSA,%20Elisi%C3%A1rio%20Jos%C3%A9.pdf >. Acesso em: 15/06/2019.
15 No início do Século XX, os cruzadores recebiam a classificação por classe, sendo 1 a classe, os de 7.000 t a
8.000 t; 2 a classe, os de 4.000 t a 7.000 t; 3 a classe, os de 1.000 t a 4.000 t; e 4 a classe, os com menos de 1.000 t
(MATTOS, 1905).
16 Encouraçado guarda-costas era a classificação para navios blindados com grande poder de fogo que devido à
baixa velocidade eram utilizados na proteção da costa litorânea ; cruzador-protegido era o nome atribuído ao
cruzador que possuía o convés blindado, proteção nas máquinas e áreas vitais; e cruzador-torpedeiro era a
classificação atribuída ao cruzador armado com torpedos, destinado para atacar a linha de batalha inimiga
(MATTOS, 1905).
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núcleo do Poder Naval brasileiro ao final do século XIX e início do século XX (VIDIGAL,
1985).
O resultado dessas aquisições foi a formação de uma esquadra heterogênea composta
por um conjunto de navios que não seguiam nenhuma política naval ou concepção estratégica
(VIDIGAL, 1985). O próprio Ministro da Marinha, Contra-Almirante Manoel José Alves
Barbosa, reconhece, em seu relatório de 1897 encaminhado ao Presidente, a dificuldade em
termos de pessoal disponível para guarnecer os novos navios adquiridos:
“As d ificuldades com que tem lutado o Governo para atender aos pagamentos do s
oitos navios encomendados na Europa para aumento da força naval; a falta de
marinheiros prontos para guarnece-los, sem desarmar outros que podem ainda
prestar serviços de guerra ou auxiliares, Aconselho a transferência dos dois
últimos cruzadores, encomendados a casa Armstrong, ao Governo dos Estados
Unidos da América do Norte.” (BRASIL, 1898, p.41, grifo nosso).

As palavras do Ministro revelam a busca pelo aumento do Poder Naval brasileiro,
mesmo sem capacidade organizacional para mantê-lo. O que demonstra que, a Marinha,
naquele momento, encontrava-se atabalhoada, perdida e sem rumo.
A Revolta causou péssima impressão no exterior. A crise política colocou em dúvida,
do ponto de vista europeu, a credibilidade do novo regime que, naquele momento, engrossava
o rol do modelo republicano sul-americano (CERVO e BUENO, 2002). Na verdade, pairava a
dúvida se o novo regime conduzido pelo “Marechal de Ferro” 17 seria capaz de estabelecer
ordem e tranquilidade, mantendo a unidade nacional.
Ao final desse período, a Armada brasileira precisava ser reconstruída tanto no quesito
material quanto humano. As ideias para essa reconstrução começam a ser disseminadas sob a
influência de Ruy Barbosa (1849-1923) que se encontrava no exílio na Inglaterra, após ser
acusado de autor intelectual da Revolta. Ruy Barbosa escreveu artigos a convite do Jornal do
Commercio18 , os quais foram intitulados de Lições do Extremo Oriente (MARTINS FILHO,
2010), e depois reunidos na obra Cartas de Inglaterra, de 1896.
Em suas lavras, o jurista brasileiro alertou o quanto a Marinha estaria desorganizada
como instituição na época:
“De que vale o pessoal que nos resta, se esse pessoal se acha a mesquinhado a
proporções e condições de ineficácia lastimável? Prover-se de navios, sem homens,
dizia Lord Burleigh, equivale a pendurar em postes, ao longo da s praias, armaduras
para o inimigo” (BARBOSA, 1896, p.10).

17

Codinome atribuído ao Marechal Floriano Peixoto.
Jornal carioca diário fundado em 1º. de outubro de 1827 por Pierre René François Plancher de La Noé.
Mantendo em seu título a grafia original Jornal do Commercio, na época da sua extinção, em 2016, era o jornal
mais antigo em circulação na América Latina. Durante toda a sua existência, pautou-se por uma orientação
conservadora. Disponível em: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/jornal-do-comercio.
Acesso em: 15/06/2019.
18
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Ruy Barbosa também apresenta uma preocupação com os países vizinhos, tendo em
vista o aniquilamento da Esquadra brasileira diante das condições das esquadras da Argentina
e do Chile:
“Acabo de ler com tristeza, em um opúsculo recente, o estudo comparativo da nossa
armada com a do Chile e a da República Argentina. Um confronto há pouco
esboçado pelo jornal mais influente deste último país, a Prensa, de Buenos Aires,
opõe a cada um dos nossos vasos de guerra hoje validos um competidor formidável,
deixando ainda, nas sobras, com que compor mais de uma esquadra, capaz de medirse com a nossa. Não obstante as suas dificuldades financeiras, a n ossa vizinha do
Prata consigna entusiasticamente milhões sobre milhões ao desenvolvimento da sua
potência naval” (BARBOSA, 1896, p.11).

Vale lembrar que Chile e Argentina viviam uma corrida armamentista devido aos
desentendimentos a respeito de delimitações territoriais na Patagônia, Estreito de Magalhães e
Terra do Fogo (VIDIGAL, 1985). Nesse processo, a Armada argentina tornou-se a marinha
mais poderosa da América do Sul, alterando o equilíbrio naval regional (DESTEFANI,
1991a). Sendo assim, Ruy Barbosa mostrou-se a favor de uma paridade naval na região, a fim
de evitar a cobiça dos vizinhos, principalmente por parte da Argentina, o que traria
desestabilidade nas relações internacionais no Cone Sul.
Reiterando as ideias de Ruy Barbosa surgem, também nessa época, os escritos do
almirante reformado Arthur Silveira da Motta. O Barão de Jaceguay, título do referido oficial,
tratava o assunto da organização material e humana da Marinha de maneira mais fluente
quanto aos aspectos técnicos e profissionais. A esses dois autores viera se juntar, em 1899, um
jornalista chamado Arthur Dias19 que foi responsável por trazer ao debate uma linguagem
mais acessível a um público mais abrangente. Além disso, esforçava-se por apresentar os
EUA e a Europa como as verdadeiras ameaças ao Brasil (MARTINS FILHO, 2010).
Adicionalmente, uma das obras mais influentes do pensamento estratégico naval
reinante ao final do século XIX seria lida e interpretada pelos autores brasileiros, já citados. A
obra Influence of Sea Power upon History de Alfred T. Mahan, publicada em 1890, assentava
perfeitamente aos propósitos da reconstrução da Esquadra brasileira. A batalha decisiva, tese
principal de Mahan 20 , “parecia caber como luva ao Brasil em sua rivalidade com a Argentina”

19

Arthur Dias foi jornalista correspondente do jornal A Imprensa. Dotado de um viés político jacobino e
nacionalista, escreveu a obra O problema naval (1899).
20 A batalha decisiva preconiza o engajamento das principais forças oponentes para a destruição do seu poder
naval em um único e decisivo golpe. O efeito dessa batalha seria a conquista natural do domínio do mar
(MARINHA DO BRASIL, 2004).
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(MARTINS FILHO, 2010, p.40), ou seja, uma esquadra forte, na Era dos Impérios, 21 não era
uma opção, mas uma necessidade.
O navalismo 22 de Mahan entra no debate brasileiro através de Ruy Barbosa que teve a
oportunidade de acompanhar de perto a propagação das ideias na Inglaterra. Nesse contexto,
Mahan serviu de inspiração aos autores Charles Dilke e Spenser Wilkison que publicam, em
1891, Imperial Defense, uma bíblia do navalismo britânico (MARTINS FILHO, 2010).
A obra, Lições do Extremo Oriente, foi fortemente influenciada pelos autores citados.
Segundo Martins Filho (2010), os pressupostos realistas de que a existência do conflito é o
fato mais elementar da vida nacional e de que a defesa é o problema mais importante de um
país, podem ser facilmente identificadas nos escritos de Ruy Barbosa.
No Brasil, o debate acerca da reconstrução do poder naval se intensifica a partir da
divulgação pela imprensa de artigos e livros inspirados nos autores acima mencionados. O
livro O problema naval (1899), de Arthur Dias, foi intensamente divulgado nas páginas do
importante periódico carioca A Imprensa:
“O PROBLEMA NAVAL
POR
ARTHUR DIAS
com o prefácio do Dr. Ruy Barbosa [...] 373 páginas, nitidamente impresso.
Em lin guagem elevada trata o autor do mais importante problema da nossa
nacionalidade. Ele mostra a importância da marinha em todas as nações modernas e
critica com objetividade os desfeitos da nossa organização. Para orientação do leitor
damos um resumo dos capítulos pelo qua l melhor julgará a importância da obra.
Índice: Prefácio. – Prelim inar do autor. – Nações vivas e nações mortas. –
Decadência da nossa marinha militar. – O caso sino-japonês. – O caso americanoespanhol. – O poder marítimo. – A idoneidade profissional. – Nossos portos. – O
preconceito das despesas militares. – O custeio da marinha. – Possibilidades de
nossa reconstrução naval. – A frota necessária.” (A Imprensa, domingo 05 de agosto
de 1900)23 .

Divulgações semelhantes a esta, no referido periódico, ocorreram frequentemente
durante o ano de 1900. Foi possível verificar, igualmente, uma intensa divulgação da
repercussão do referido livro na sociedade brasileira e no exterior. Outro jornal que também
fez parte dessa divulgação foi o, já citado, Jornal do Commercio que além de divulgar o livro
de Dias, também publicava os textos de Jaceguay, que faziam alusão aos argumentos de Ruy
Barbosa (MARTINS FILHO, 2010).
Hobsba wm (2015), definiu a “Era dos Impérios” como o período histórico compreendido entre 1875 e 1914.
Esse período é caracterizado pelo surto imperial provocado pelo crescimento do modelo capitalista com a
consequente evolução técnico-industrial que culminou na Primeira Guerra Mundial.
22 Movimento caracterizado pela corrida armamentista, por parte das potências navais, para aparelhar suas
esquadra s com navios com grande poder de fogo, utilizando a batalha decisiva como concepção estratégica
(ALSINA, 2015).
23 Disponível em:
http://memoria.bn.br/DOCREADER/DocReader.aspx?bib=245038&PagFis=1932&Pesq=Arthur%20Dias.
Acesso em 20/06/2019.
21
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O clima de mudança tomou conta da elite brasileira. A ingenuidade que marcara o início
republicano brasileiro começou a ceder espaço para um nacionalismo decidido a buscar novo
posicionamento perante as nações sul-americanas, principalmente Argentina e Chile, além das
nações imperiais europeias.
Adicionalmente ao clima de mudança, juntou-se: a crescente prosperidade do Brasil; as
tensões no Sul do continente; e a presença de um estadista do porte de José Maria da Silva
Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco. Esses fatores foram os principais responsáveis pela
mudança de atitude política que resultou na reavaliação do poder naval brasileiro (VIDIGAL,
1985).
Diante da fragilidade explícita, as comparações com o poder naval de outras marinhas
começam a ganhar contorno. Segundo Martins Filho, duas nações apareciam como modelo
para o Brasil em se tratando de aumento da capacidade militar naval: EUA e Japão. Por outro
lado, a Armada Argentina surgia como oponente estratégica direta, em razão, principalmente,
da posição de destaque que ocupava no Cone Sul24 (MARTINS FILHO, 2010).
Em uma análise dos Relatórios Ministeriais do período de 1896 a 1905 é possível
perceber alteração significativa na importância atribuída ao material flutuante a partir de
1902, início da gestão do Contra-Almirante Júlio Cesar de Noronha. Período no qual as
teorias de Mahan se concretizavam na construção de unidades providas de propulsão a vapor,
blindadas, com artilharia de maior alcance, precisão e poder de fogo (BRASIL, 1896, 1897,
1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905; MARTINS e COZZA, 1997).
Em seus relatórios (1902-1905), o Almirante Júlio César de Noronha, Ministro da
Marinha no período, deu ênfase à situação do material flutuante, ao apresentar o item logo nas
primeiras páginas. Orientado pela busca do equilíbrio naval no Cone Sul, o referido Almirante
elaborou um programa de reaparelhamento 25 condizente com a política determinada e o
pensamento estratégico reinante na época (BRASIL, 1902, 1903, 1904, 1905; MARTINS e
COZZA, 1997; VIDIGAL, 1985).
O Programa retratava, entretanto, uma opinião individual do Almirante Júlio de
Noronha, conforme ele mesmo afirmou no Relatório Ministerial de 1904: “este programa
24

Ao final de 1898, a Armada Argentina tornou-se a principal marinha sul-americana , nucleada numa força
composta por quatro cruzadores-couraçados classe Garibaldi e quatro outros cruzadores rápidos que somavam
44 mil toneladas (WALDMANN, 2018, p.109).
25 O Pro grama Naval de 1904 ou Programa Noronha consistia em: 3 encouraçados de 12.500 a 13 .000 t; 3
cruzadores encouraçados de 9.200 a 9.700 t; 6 contratorpedeiros de 400 t; 6 torpedeiros de a lto-mar de 130 t; 6
torpedeiros de porto de 50 t; 3 submarinos e 1 navio carvoeiro de 9.500 t. O Programa previa ainda, a construção
de um arsenal em Jacuecanga - RJ, apa relhado para o reparo dos navios a serem adquiridos, e para futuras, além
da criação de um porto militar. Ver: Subsídios para a História Marítima Brasileira vol. IX, p. 8 e VIDIGAL,
1985, p.58.
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traduz a minha opinião individual e me parece da maior utilidade; entretanto, é possível que,
discutido pelos expertos, possa ser melhorado”(BRASIL, 1904, p.4). Júlio de Noronha
buscava a opção por um balanceamento entre tamanho e quantidade de navios,
principalmente, em razão da escassez de recursos (VIDIGAL, 1985). Sendo assim, o
Programa Noronha, aprovado em dezembro de 1904, foi amplamente discutido na Câmara e
no Senado e teve como seu principal defensor no meio legislativo o Deputado Laurindo
Pita26 .
Vale ressaltar que a opinião pessoal do Almirante Júlio de Noronha residia na questão
técnica, ou seja, nas características dos meios que estavam sendo adquiridos. Conforme já
relatado, a elite brasileira era favorável à mudança no sentido de dotar o país de uma esquadra
condizente aos anseios nacionais. Sendo assim, no âmbito político, não havia dúvidas que a
remodelação do material flutuante se tratava de uma aspiração nacional (MINISTÉRIO DA
MARINHA, 1950).
Enquanto o Programa Noronha era discutido na Câmara e no Senado, em outubro de
1904 foi batida a quilha do mais novo encouraçado inglês, o Dreadnought27 . Essa belonave
foi fruto da modernização da Royal Navy capitaneada pelo Almirante John Fisher 28 , com o
objetivo de dotar as Linhas de Batalha29 inglesas de navios com alta capacidade de fogo a
longa distância (MARTINS e COZZA, 1997).
O Dreadnought deslocava 18.000 toneladas, desenvolvia velocidade de 21 nós,
ostentando canhões de 305 mm em torres duplas e armamento secundário de 120 mm. A
revolução foi tão grande que o Dreadnought, por muitos anos, emprestou seu nome aos
navios capitais das novas esquadras (MARTINS e COZZA, 1997). Nesse processo, os navios
capitais passaram a ser classificados como dreadnought ou pré-dreadnought30 .
A partir de então, as principais marinhas do mundo passaram a dotar suas esquadras
com esses navios. A revolução tecnológica derivada do Dreadnought proporcionou uma
26

Deputado Laurindo Pita foi um dos principais interlocutores das ideias de Júlio de No ronha na Câma ra dos
Deputados. Ver d iscurso completo em: BRASIL, República. Ana is da Câmara dos Deputados, 1904. v. 4. Sessão
de 24 de agosto de 1904, discurso Dep. Laurindo Pitta. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional. 1905. p. 453 - 461.
27 O Dreadnought foi concebido a partir dos estudos do engenheiro italiano, Coronel Vitório Cunibert i que
considerava ideal para integrar as Linhas de Batalha, uma unidade bem superior às existentes, com menos
superestrutura, espesso encouraçamento, veloz, armada com peças de um único e grosso calibre e dispondo
como bateria secundária, de canhões próprios para autodefesa contra ataques torpédicos desfechados por maiores
caça-torpedeiras (MARTINS e COZZA, 1997, p.81).
28 Primeiro Lorde do Almirantado britânico nos períodos de 1904-1910 e 1914-1915.
29 Preponderante nos encontros vélicos, as Linhas de Batalha eram a maneira tática como se lutava a guerra no
mar. Porém, no final do século XIX e início do século XX elas eram formadas por encouraçados e
eventualmente pelos cruzadores encouraçados.
30 Além da classificação temporal apresentada, existia também o super-dreadnought. Navios com 2.000 t a mais
que os dreadnoughts, com canhões de 13.5 pol. e maior quantidade de armamento leve e médio (MATTOS,
1905).
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corrida armamentista baseada na tonelagem dos navios capitais, ou seja, a ideia de que o
efeito provocado pela a soma da tonelagem concentrada em um ou em poucos grandes navios
seria melhor do que a mesma soma dividida por várias unidades menores (MARTINS FILHO,
2010).
Sendo assim, a Linha de Batalha, agora formada pelos Dreadnoughts, tinha que ser
defendida e apoiada por forças ligeiras compostas pelos destroieres
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. Estes seriam

conduzidos por forças de esclarecedores (scouts) formada por velozes cruzadores leves que
não faziam parte do esforço de luta principal, papel destinado somente aos Dreadnoughts e
aos cruzadores de batalha (MARTINS e COZZA, 1997).
A revolução Dreadnoughts também chegou ao Brasil. A revista Engineering, de
fevereiro de 1906, publicou um artigo que argumentava, de maneira categórica, as vantagens
proporcionadas pelo novo tipo de navio capital. Além disso, a publicação inglesa exaltava a
experiência e os conhecimentos estratégicos e táticos de Lorde Fisher como expoente da nova
Política Naval britânica (MARTINS e COZZA, 1997).
No mês seguinte, março de 1906, a Revista Marítima Brasileira reproduziu o artigo
publicado na Engineering. Imediatamente, iniciou-se as manifestações para a substituição do
Programa Noronha (MARTINS e COZZA, 1997). As discussões acerca da conformidade do
Programa de 1904 tomaram vulto na Câmara e no Senado, tendo o Almirante Alexandrino de
Alencar, senador da república à época, como líder do grupo adepto do excessivo
desenvolvimento do material (MINISTÉRIO DA MARINHA, 1950).
Vale ressaltar, para efeito deste trabalho que, durante as discussões acerca do melhor
Programa Naval a ser implementado, em nenhum momento foi questionada a real necessidade
dos submarinos, isto é, os três submarinos previstos inicialmente, permaneceram no Programa
de 1906. Conforme será esmiuçado na próxima seção, a principal explicação para isso reside
no fato de que, no início do século XX, o submarino passou a ter valor militar como arma de
guerra. Nesse sentido, todas as potências navais tinham desenvolvimento de submarinos. O
Brasil, que fazia parte do restrito grupo das nações periféricas capazes de comprar a mais
adiantada tecnologia naval, não se manteve ausente do desenvolvimento desses vasos de
guerra (MARTINS FILHO, 2010).
Com a assunção de Afonso Pena (1847-1909) à Presidência da República, o Almirante
Alexandrino de Alencar foi nomeado para assumir a pasta da Marinha, em substituição ao
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No original inglês destroyers. Navios que integravam em um único tipo os caça-torpedeiras e as torpedeiras,
destinados, ao mesmo tempo, à defesa da própria Linha de Batalha e ao ataque aos navios da Linha de Batalha
inimiga.
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Almirante Júlio de Noronha. Assim, em estreita colaboração com o Barão do Rio Branco,
Alexandrino de Alencar propôs mudanças substanciais no Programa de 1904, que passou a ser
chamado de Programa Naval de 190632 , cuja aprovação se deu a 23 de novembro daquele ano
(MARTINS e COZZA, 1997). Mesmo após a aprovação do Programa de 1906, as discussões
acerca da melhor esquadra continuaram predominando na imprensa e na opinião pública
brasileira.
As mudanças ocorridas, também, evidenciaram os resquícios de uma antiga divergência
entre os dois Almirantes, existente desde 189333 . Diante do “boicote” ao Programa de 1904, o
Almirante Júlio de Noronha publicou, em 1910, no jornal O Paiz uma série de artigos com
estudos técnicos detalhados que justificavam a escolha dos meios flutuantes de 1904. Os
referidos artigos foram assinados com o codinome “Tácito” (MINISTÉRIO DA MARINHA,
1950; MARTINS FILHO, 2010).
Após diversas mudanças, o Programa Alexandrino limitou-se a dois encouraçados
(dreadnoughts), dois cruzadores (scouts) e dez contratorpedeiros (destroyers). O dreadnought
de maior tonelagem (28.000 t) previsto, foi vendido à Turquia por falta de recursos
financeiros suficientes para o término do projeto (MARTINS e COZZA, 1997).
O Programa Naval de 1906 deu origem à Esquadra de 1910 que, segundo Vidigal
(1985, p. 61), “em termos numéricos, trouxe o Brasil, de volta à sua posição de potência naval
média, na América do Sul, em equilíbrio com a Argentina”. Entretanto, em termos de
capacidade de manutenção do material e qualificação do pessoal subalterno, a Marinha
permaneceu deficiente, ou seja, houve uma forte preocupação com a aparência do poder em
detrimento da modificação estrutural pela qual a Força deveria ter passado
O brilho da Esquadra de 1910 logo desapareceria, em razão da reação da vizinha do Sul.
No mesmo ano da chegada dos novos meios da Esquadra brasileira, a Argentina encomendou
no estaleiro Fore River em Massachussets (EUA) dois encouraçados tipo dreadnoughts de
31.000 toneladas, o ARA Rivadavia e o ARA Moreno, incorporados em 1915 34 . Neste
processo, a Argentina manteve-se como líder naval na América do Sul e oitava força naval do
mundo (DESTEFANI, 1991a).

32

O Programa Naval de 1906 era constituído de: 2 encouraçados dreadnought de 19.500 t; 1 encouraçado
dreadnought de 28.000 t; 3 cruzadores scouts de 3.150 t; 10 contratorpedeiros de 560 t; e 3 submarinos.
33 Os Almirantes Júlio de Noronha e Alexandrino de Alencar estiveram em lados opostos durante a Revolta da
Armada. Alexandrino era um revoltoso e Júlio de Noronha um legalista. Ver: MARTINS FILHO, 2010, p. 71 e
89.
34 As ações argentinas eram respaldados em uma lei interna denominada: “Lei de Armamentos n. 6.283”,
sancionada em 1908, com o objetivo de garantir a “paz armada” no Cone Sul (DESTEFANI, 1991a).
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Nesse contexto, comparando os dois programas pode-se perceber que, o Programa
Noronha estava mais condizente com a realidade da Marinha do Brasil, à época. A construção
de um novo arsenal com capacidade de manutenção das novas unidades era, sem contestação,
o ponto alto do Programa de 1904 (MARTINS e COZZA, 1997). A ausência de uma
preocupação com a formação do pessoal que guarnecia os navios; a completa decadência do
Arsenal da Ilha das Cobras incapacitado de apoiar a esquadra; e a aquisição de navios
modernos para os padrões nacionais proporcionaram, segundo Vidigal (1985, p. 63) “uma
esquadra mal apoiada, mal adestrada, mal conduzida e mal administrada”, tendo como
principal resultado a Revolta dos Marinheiros35 .
O desejo de Rio Branco de ver o Brasil atuar na região do Prata com a mesma
performance dos tempos do Império foi o grande combustível da reorganização naval.
Entretanto, o patrono da diplomacia brasileira não estava preocupado com a melhor
composição da nova esquadra. Ao contrário, as preocupações de Paranhos Jr. residiam “na
aquisição imediata de plataformas bélicas que permitissem ao Brasil se contrapor às ameaças
que se apresentavam no momento” (ALSINA, 2015, p.193).
Nesse sentido, para Rio Branco interessava o fortalecimento da Marinha, mesmo com
compras avulsas 36 , a fim de garantir os interesses nacionais nas disputas com os vizinhos sulamericanos, principalmente, a Argentina. Para a Marinha, interessava adquirir uma esquadra
equilibrada, aproveitando-se do firme apoio que Rio Branco conferiu à reorganização naval
(ALSINA, 2015). Para esse autor, o interesse conjunto demostrado constituiu um dos fatores
responsáveis pelo soerguimento da Armada brasileira.
Entretanto, a esquadra que aqui chegou em 1910 se tratava de uma ilusão. Sem indústria
nacional capaz de apoiar a manutenção e sem pessoal qualificado para guarnecê-la, seus
navios rapidamente deterioraram. Sendo assim, “em 1920, apenas 10 anos após a chegada da
esquadra branca ao Brasil, a situação dos navios era lamentável” (VIDIGAL, 1985, p.65).
Apesar das discussões acerca do melhor Programa Naval, para Martins e Cozza (1997),
a Esquadra de 1910 representou para a Marinha do Brasil a modernização do material, até
então, não experimentada. De fato, a chegada dos colossais navios equipados com tecnologia

35

A Revolta dos Marinheiros ou Revolta da Chibata foi um motim naval, ocorrido em 1910, provocado pelo
pessoal subalterno com a intensão de acabar com os maus tratos aos marinheiros a bordo dos na vios da Marinha
do Brasil.
36 No entendimento a tual seriam as compras de oportunidade.
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de ponta serviu como um descortino para a Alta Administração Naval acerca do atraso no
qual a Marinha se encontrava, principalmente, na capacitação do pessoal37 .
Além disso, a composição da Esquadra brasileira passou por discussões acirradas nas
duas Casas Legislativas brasileiras. Ou seja, apesar de ambos os Programas Navais (1904 e
1906) carregarem características pessoais de seus líderes, ocorreram diversos debates para
julgar a eficácia destes para a defesa nacional 38 . Assim, o debate em torno da esquadra
necessária mostrou-se auspicioso para o Brasil, contribuindo para o fortalecimento de uma
consciência nacional na jovem República.
Do ponto de vista político-estratégico, a Esquadra de 1910 colocou o Brasil novamente
em destaque na arena internacional sul-americana, conforme desejava o Barão do Rio Branco
(ALSINA, 2015). Entretanto, a chegada ao Brasil da referida Esquadra tornou evidente a
necessidade de “[...] preparar adequadamente o pessoal que iria guarnecer os novos navios,
tanto oficiais como pessoal subalterno [...]” (VIDIGAL, 1985, p.75). Porém, para isso, a
Marinha do Brasil precisava de ajuda e ela veio do Norte.

2.2 A Ajuda vem do Norte
Os EUA entraram na arena mundial após a vitória na Guerra Hispano-Americana em
1898. Segundo Vidigal (1985), o resultado dessa guerra apresentou ao mundo uma nova
potência com uma forte marinha capaz de projetar poder além-mar. Assim, no início do
século XX ocorreram diversas intervenções norte-americanas, principalmente nos países do
Caribe e América Central, demonstrando a característica do Estado norte-americano em
defender militarmente os interesses nacionais (JUNQUEIRA, 2015).
O Brasil, por sua vez, buscou aproximação com o vizinho do Norte, desde o início do
período republicano, quando rompeu o isolacionismo imperial. Porém, essa aproximação não
se configurou em “alinhamento automático” (GARCIA, 2001 apud CERVO e BUENO,
2002). Pelo contrário, segundo Cervo (2008), a Política Externa brasileira demonstrou ter, já
nos primeiros anos do novo regime, duas características peculiares: realista e pragmática39 .

37

A gestão do Almirante Marques de Leão (1910-1912) radicalizou ao contratar oficiais estrangeiros para
compor as mais altas funções na Marinha. Além disso, criou o Curso Superior de Marinha, importante passo na
formação do pessoal para função de Comando. Este curso deu origem à Escola Naval de Guerra em 1914
(VIDIGAL, 1985, p. 62-64).
38 Mais deta lhes sobre as discussões nas Comissões da Ma rinha de Guerra na Câmara e no Senado, ver:
Subsídios para a História Marítima Brasileira, vol. IX, 1950.
39 Segundo Amado Cervo, o realismo e o pragmatismo acompanham a política externa b rasileira desde o século
XIX, antes da utilização do termo no governo Geisel (1974-1979), fazendo parte do seu a cumulado histórico.
Ver: CERVO, 2008, p. 26-31.
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A aliança não-formal 40 com os EUA, estabelecida na gestão de Rio Branco (19021912), foi erguida com finalidades práticas. Segundo Cervo (2008, p. 126), “era pragmática e
voltada à solução de problemas concretos de segurança na esfera regional”. Paranhos Jr.
percebeu rapidamente o papel que o vizinho do Norte exercia dentro do concerto
internacional. Nesse sentido, o apoio aos ideais norte-americanos estava relacionado com a
busca pela primazia na América do Sul. Por outro lado, para os anseios dos EUA, o Brasil era
peça fundamental no equilíbrio de poder no Cone Sul (RICUPERO, 2017)
Os alicerces construídos pelo patrono da diplomacia brasileira se mantiveram mesmo
após a sua morte em 10 de fevereiro de 1912. Assim, a participação brasileira na Primeira
Guerra Mundial foi, em parte, fruto desse arranjo político-diplomático que, segundo Amado
Cervo (2008), configurou a segurança nacional aos interesses da segurança norte-americana.
Na esfera militar, porém, o preparo e o aparelhamento das Forças Armadas brasileiras ainda
deixava a desejar (MARTINS, 1997a).
A Grande Guerra (1914-1918) serviu para confirmar a posição norte-americana como
grande potência mundial, elevando o prestígio da Marinha estadunidense. Ao mesmo tempo, o
conflito demonstrou a fraqueza do poder militar brasileiro, que se fez representar através da
Divisão Naval em Operações de Guerra (DNOG), chefiada pelo Contra-Almirante Pedro Max
Fernando de Frontin (MARTINS, 1997a; VIDIGAL, 1985).
A formação da DNOG foi resultado da conferência Interaliada que se reuniu em Paris
no final de 1917. Na referida conferência, devidamente autorizado pelo Ministro das Relações
Exteriores, Dr. Nilo Peçanha, o Ministro Olinto de Magalhães colocou à disposição dos
aliados três contribuições brasileiras 41 , entre elas: “o envio de uma Divisão Naval 42 para
operar onde o Almirantado inglês achasse conveniente” (MARTINS, 1997a, p.263).
Os navios brasileiros, apesar do pouco tempo de uso, encontravam-se obsoletos.
Segundo Martins (1997a), as nações que estiveram à frente no processo da Revolução
Industrial usufruíram de modernizações em suas esquadras. O Brasil não acompanhou esse
acelerado processo industrial. Como resultado, os navios da Esquadra brasileira tornaram-se
obsoletos rapidamente.
A DNOG era composta por navios de pequeno porte e raio de ação limitado. Além
disso, não possuíam equipamento para a guerra antissubmarino, principal função para qual a
40

Também denominada, por alguns autores, de aliança não escrita. (CERVO, 2008, p.127).
As outras duas contribuições foram: um grupo de aviadores navais para serem treinados pela Royal Air Force
(RAF); e uma Missão Médica para integrar-se ao serviço de saúde no front francês. (MARTINS, 1997, p.63).
42 A DNOG era formadas pelos seguintes navios: Cruzadores Rio Grande do Sul e Bahia, os Contratorpedeiros
Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba e Santa Catarina, o Navio-Tênder Belmonte e o Rebocador de Alto-Mar
Laurindo Pita (MARTINS, 1997, p. 265).
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DNOG foi designada (LEAL, 2019). Nesse contexto, a Marinha do Brasil precisou contar
com o auxílio dos britânicos e dos norte-americanos na preparação da Divisão Naval para o
combate (WALDMANN, 2018).
Ao final do conflito a fraqueza do poder militar brasileiro tornou-se evidente. O ímpeto
modernizador se fez presente nas Forças Armadas que procuraram o auxílio de outras nações
para se modernizarem. Assim, em 1920 o Exército contratou uma missão francesa e a
Marinha, diante do sucesso do Exército, contratou, em 1922, a Missão Naval Americana
(WALDMANN, 2015; CABRAL e SARRO, 2017).
A Missão Naval Americana marcou o início de um longo relacionamento entre as duas
marinhas e influenciou várias gerações de oficiais brasileiros (VIDIGAL, 1985). Entretanto,
já desde a criação da Escola Naval de Guerra, em 1914,
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auxiliavam na instrução dos oficiais do Curso Geral44 (CABRAL e SARRO, 2017).
A aproximação entre a MB e a USN foi motivada por interesses mútuos. Para os
brasileiros tratou-se de oportunidade de se atualizarem nas táticas navais com uma Marinha
bem experimentada no combate naval. Para os norte-americanos, além do interesse em vender
navios e outras facilidades navais, tratou-se de estabelecer influência sobre a MB e outras
marinhas sul-americanas. (CABRAL e SARRO, 2017). Vale ressaltar que, o projeto do
expansionismo norte-americano sempre se baseou em uma marinha capaz de garantir os
interesses do país no além mar (JUNQUEIRA, 2015).
A Missão Naval Americana 45 teve como principal atribuição o aconselhamento técnico.
Definindo, assim, seu limite como entidade consultiva, atuando nas áreas de organização,
equipamento, operações, instruções e treinamento da MB. Segundo Cabral e Sarro (2017), a
MNA tinha como obrigação aconselhar e cooperar para a melhoria dessas atividades.
A influência da MNA proporcionou à Marinha do Brasil um salto de qualidade nas suas
capacidades operativas, bem como na atualização dos oficiais superiores que realizavam o
curso na Escola Naval de Guerra. Conforme Martins (1985) deixou claro:
“Sua influência se fez notar nitidamente na utilização dos navios, nos programas de
exercícios, no emprego da artilharia, [...], e, principalmente, na Escola Nava l de
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O primeiro oficial norte-americano a ser contratado foi o Capitão de Fragata Philip Willians que ministrou as
discip lina s: Serv iço de Estado-Maior e preparo do navio para o combate e Jogos de Guerra. Além d isso, exerceu
a função de Adido Naval (ALVES DE ALMEIDA, 2014).
44 O Curso Geral era composto das seguintes disciplinas: “Organização e Administração da Marinha; Política
Naval do Brasil e constituição das esquadras; Serviços de Estado-Maior e preparo do navio para o combate;
Geografia e História Militar Marítima; Oceanografia e Meteorologia; Higiene Naval; Direito Internacional
Marítimo; Direito Penal Militar; Ataque e Def esa de Portos e Costas; Eletrotécnica e Sinais; e esclarecimento e
Arquitetura Naval” (ALVES DE ALMEIDA, 2014, p. 17).
45 Inicialmente composta de 15 oficiais e 19 suboficiais, chefiados pelo Almira nte Carl Von Vogelgesang
(MARTINS, 1985, p. 214).
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Guerra, onde se reuniu um acervo de novos conhecimentos, cujos frutos foram
colhidos quando na década seguinte tratou-se da reconstituição material da Marinha.
Intervieram também na área administrativa, com sugestões sobre preparo
profissional do pessoal, a reorganização do Arsenal de Marinha e, de forma
modesta, a reestruturação orgânica da cúpula do Ministério da Marinha”
(MARTINS, 1985, p.214).

Ou seja, a MNA atuava em setores chave da MB, permitindo que houvesse um
transbordamento de ideias para os demais setores.
A parceria entre MB e a Marinha norte-americana foi classificada pelos principais
autores como um profícuo relacionamento entre as duas Força 46 . No entanto, esse
relacionamento proporcionou elevado nível de dependência da Marinha do Brasil, em razão,
principalmente, dos materiais que eram fornecidos pelos EUA como: motores, armas,
sobressalentes, munições, aço e combustível (VIDIGAL, 1985; CABRAL e SARRO, 2017).
Dessa forma, toda a logística necessária para que a Esquadra brasileira se fizesse ao mar
estava nas mãos norte-americanas.
O Programa Naval de 193447 , o qual será detalhado na Seção 4 deste trabalho, recebeu
forte influência da Missão Naval Americana, principalmente no que se refere aos planos de
construção dos contratorpedeiros.
Após negociações frustradas com os EUA para a aquisição de antigos contratorpedeiros
da Primeira Guerra Mundial em fins de 1936, o Brasil encomendou na Inglaterra seis
contratorpedeiros de 1350 toneladas48 . Em razão dos atrasos no pagamento a construção dos
navios só foi finalizada em 1939, quando a Inglaterra, que já era um país beligerante,
confiscou-os para o seu uso (VIDIGAL, 1985).
Diante do impasse, a MNA ajudou na adaptação dos planos de construção para que
fossem construídos no Brasil com material norte-americano. Dessa forma, a construção dos
contratorpedeiros classe Amazonas foi iniciada em 1940. Entretanto, devido à evolução do
cenário da guerra e do pós-guerra o primeiro da classe só ficou pronto em 1949, e o último
somente em 1960 (ALVES, 2005).
Outra importante contribuição da MNA foi a construção dos contratorpedeiros de 1500
toneladas. Nesta ocasião, a Missão Naval conseguiu a cessão dos planos de construção dos
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Os autores, Hélio Leôncio Martins, Armando Amorim Ferreira Vid igal, Paulo d e Q. Duarte, Ricardo Pereira
Cabral e Thiago Sarro, são unânimes em apresentar os benefícios para a Marinha do Brasil advindos da
contratação da Missão Naval Americana.
47 No Pro grama de 1934 estava previsto aquisição/construção das seguintes unidades: 3 cruzadores de 7500
toneladas; 6 contratorpedeiros de 1500 toneladas; 12 contratorpedeiros de 1350 toneladas; 9 submarinos de
684/825 toneladas; 12 navios-mineiros varredores de 600 toneladas (MARTINS, 1985, p.210).
48 Esses navios constituiriam a classe Javary (VIDIGAL, 1985).
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modernos contratorpedeiros classe Mahan 49 . Dessa forma, em 1937 foram batidas as quilhas
dos novos contratorpedeiros classe Marcílio Dias que entraram em serviço a partir de 1943,
participando do esforço de guerra (VIDIGAL, 1985).
Em que pese a construção dos classe “M” ter sido um marco para a construção naval
brasileira, a demanda por equipamentos e insumos estrangeiros, necessários à construção, foi
um infortúnio marcante naquele momento. Um exemplo que ilustra essa dependência pode ser
encontrado no relatório, datado de 23 de agosto de 1937, do Chefe da Missão Naval para o
Ministro da Marinha. O relatório apresenta uma lista de materiais necessários às instalações
de máquinas dos classe “M”. Nesse sentido, pode-se notar que os equipamentos e instalações
de máquinas e caldeiras foram encomendados ao estaleiro Navy Yard de Philadelphia 50
(MINISTÉRIO DA MARINHA, 1937).
Na Escola Naval de Guerra, a MNA exercia forte influência no pensamento estratégico
naval brasileiro. Segundo Vidigal (1985), a Marinha do Brasil deveria ter buscado,
paulatinamente, sair da tutela da USN e, de alguma maneira, caminhar sozinha. Porém,
tratava-se de um objetivo bem distante, em razão da presença e atuação da MNA em vários
setores da MB e das enormes dificuldades organizacionais e de infraestrutura pelas quais a
MB passava (MARTINS, 1985). Além disso, segundo Alves (2005), a industrialização no
Brasil, naquele momento, ainda não era capaz de abarcar as demandas necessárias à
construção de armamento naval industrial. Assim, conforme os anos de parceria avançavam, a
MB passou a emular e depender, cada vez mais, da USN.
Pode-se dizer que a Marinha do Brasil, por força do isomorfismo, buscou se assemelhar
à Marinha norte-americana, principalmente quanto ao pensamento estratégico que, conforme
visto, recebia forte influência norte-americana dentro da Escola de Altos-Estudos militares da
Marinha do Brasil.
Por outro lado, a contratação da Missão Naval Americana trouxe um novo fôlego para a
Força Naval, impedindo que ela sucumbisse diante das suas limitações. Além disso, a MNA
realizou um trabalho de reestruturação administrativa e operativa, lançando as sementes que
germinariam anos mais tarde, quando a conjuntura político-econômica se tornou favorável
(MARTINS, 1985).

49

Os p lanos fornecidos foram do U.S.S. Cassin com algumas alterações propostas pelo estaleiro construtor. No
Brasil, a classe era composta pelos contratorpedeiros: Marcílio Dias, Mariz e Barros e Greenhalgh. Disponível
em:https://www.marinha.mil.br/dphdm/sites/www.marinha.mil.br.dphdm/files/MARIZ%20E%BARROS%20II.
pdf. >. Acesso em: 02/02/2020.
50 Foi criado um escritório de compras em Nova Iorque, depois transferido para Washington que, mais tarde,
viria a se tornar a Comissão Naval Brasileira em Washington (MARTINS, 1985, p.185).
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2.3 A Política Naval Brasileira no entre Guerras
As ideias modernizantes, fruto do longo relacionamento entre as marinhas, não
encontraram ressonância política em um primeiro momento. Dessa forma, apesar das
mudanças realizadas com o auxílio da Missão Naval, na organização e estrutura da MB, estas
não se concretizaram em termos de meios mais modernos para a Esquadra, ou seja, as
conjunturas

políticas,

tanto

nacional

quanto

internacional,

não

privilegiavam

o

reaparelhamento naval (RICUPERO, 2017).
Os registros históricos apresentam de forma unânime que a Esquadra brasileira, pouco
antes da declaração de guerra à Alemanha, estava muito aquém do inimigo que iria enfrentar.
Conforme pode-se verificar no Apêndice A, o Poder Naval brasileiro era composto pela
denominada Esquadra Antiga, composta por um conjunto de navios construídos entre 1908 e
1917, um navio-tanque de 1924 e quatro submarinos, adquiridos na Itália, em 1929 e 1937.
Uma parte dos navios mais modernos do programa de renovação iniciado em 1932,
encontravam-se em construção no Arsenal da Ilha das Cobras 51 e só ficaram prontos no
decorrer da beligerância brasileira (ALVES, 2005; DUARTE, 1968).
Dessa forma, para evitar julgamentos precipitados, em relação a um melhor preparo da
componente naval da Forças Armadas brasileiras, às vésperas da guerra, faz-se necessário
compreender de que maneira a conjuntura política nacional e internacional influenciou no
preparo da Esquadra brasileira, nas décadas de 20 e 30. A partir do entendimento desse
elementos será possível analisar a Marinha do Brasil num contexto mais amplo.

2.3.1 A Década das Lamentações
O mundo pós Primeira Guerra passava por uma onda pacifista. O custo humano do
conflito mundial havia sido sem precedentes52 . Nesse sentido, sob a bandeira da segurança
coletiva, proposta por Woodrow Wilson 53 com a Liga das Nações (GRIFFITHS, 2005), as
potências navais começaram a buscar soluções para evitar uma nova corrida armamentista
naval, conforme havia ocorrido na era Fisher.

“O antigo arsenal de Marinha não tinha mais condições técnicas para tal empreendimento, mas nos anos 20 um
novo e moderno arsenal teve sua construção iniciada ao lado do antigo, na Ilha das Cobras. O novo arsenal foi
completado nos anos 30 e, consoante à política de industrialização do governo Vargas, o ministro da Marinha,
Vice-Almirante Aristides Guilhem, esforçou-se para que grande parte do novo programa naval fosse construído
nesse estabelecimento” (ALVES, 2005, p.157)
52 Na Alemanha, 1,8 milhão de mortos; na Rússia, 1,7 milhão; na França, 1,4 milhão; na Inglaterra, 900 mil
(GRIFFITHS, 2005, p.149).
53 Foi o 28 o Presidente dos EUA (1913-1921). Com o desejo de acabar com a guerra, Woodrow Wilson propôs
uma série de princípios conhecidos como os Quatorze Pontos para a manutenção da paz mundial (GRIFFITHS,
2005).
51
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A Conferência de Washington54 , em 1922, deu início ao debate sobre o desarmamento.
A solução mais rápida e concreta encontrada foi a diminuição da tonelagem das marinhas, de
forma a criar uma paridade entre as grandes potências navais, evitando o aumento das
marinhas (BLAIR, 1996). Entretanto, no mesmo ano, “na terceira Assembleia da Liga das
Nações, foi proposta a extensão dos mesmos princípios a todos os membros da Liga”
(VIDIGAL, 1985, p.66). Dessa forma, os demais membros da Liga deveriam manter o status
quo do armamento naval.
A resolução não favorecia o Brasil que, à época, tinha um Poder Naval aquém da
vizinha Argentina 55 . O assunto foi novamente pauta da Conferência Pan-americana ocorrida
na cidade de Santiago (Chile), em março de 192356 . Após discussões, o resultado fixou o
Brasil no limite de 80.000 toneladas para os navios capitais. O cálculo foi feito levando em
consideração os encouraçados São Paulo e Minas Gerais, de 20.000 toneladas cada um e a
possibilidade de adquirir um terceiro encouraçado de 35.000 toneladas. Dessa forma, os
parâmetros ficariam dentro dos limites impostos pela Conferência de Washington (VIDIGAL,
1985).
Nesse contexto, o Deputado Federal Armando Burlamaqui 57 apresentou, em setembro
de 1923, na Câmara dos Deputados, um estudo comparando as capacidades e
responsabilidades do Brasil, Argentina e Chile. O estudo revelava que o Brasil, diante da sua
imensa faixa litorânea, não deveria limitar o crescimento de sua Esquadra, conforme ele
deixou claro no prefácio do texto:
“O estudo que vai ler, e que tão benévolo acolhimento tem merecido, não teve outro
intuito senão o de mostrar que o Bra sil deve continuar a lenta preparação de sua
defesa, porque a ssim exigem os seus interesses e impõem as suas crescentes
responsabilidades de nação, cuja influência não se há de circunscrever ao continente
de que faz parte[...]” (BURLAMAQUI, 1923, p.26).

Em que pese toda a discussão acadêmica em torno do tamanho das esquadras, na prática
nada se concretizava para o Brasil. O Poder Naval brasileiro da década de 1920 era composto,
segundo Martins (1985, p.208), “por uma coleção heterogênea de navios” composta pelos
mais antigos, ainda da época do Governo Floriano, acrescidos dos meios do Programa Naval
de 1906, que se encontravam obsoletos e desgastados, devido, respectivamente, à evolução do
combate naval e à manutenção deficiente.
54

A Conferência de Washington foi a primeira de uma série de conferências realiza das entre as potências navais
para definir paridades de armamento naval, a fim de evitar outras corrida s armamentistas como a da era Fisher.
55 Em 1919, a Armada argentina deslocava um total de 115.289 toneladas, muito superior às 66.673 toneladas
dos bra sileiros (WALDMANN, 2018, p.204)
56 Detalhes da Conferência de Santiago, ver: MARTINS, 1985, p. 206-208.
57 O Capitão de Mar e Guerra Armando Burlamaqui foi dep utado federal pelo Piauí e relator do parecer do
orçamento da Ma rinha para o ano de 1924.
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Por outro lado, a Argentina tornou-se, em 1922, a sétima potência naval mundial
deslocando 94.000 toneladas, ficando atrás da Inglaterra (1.460.450 toneladas), Estados
Unidos da América (986.000 toneladas.), Japão (514.100 toneladas.), França (343.400
toneladas), Itália (273.200 toneladas) e Rússia (265.200 toneladas). Enquanto isso, o Brasil
figurava na décima posição, atrás de Alemanha (DESTEFANI, 1991a).
Diante da triste situação, nos anos 1920, foram elaborados inúmeros programas de
reaparelhamento. Entretanto, nenhum deles saiu do papel. Segundo Vidigal (1985), a onda
pacifista trouxe mais dificuldade na tomada de consciência do estado de pobreza da Esquadra
brasileira. Dessa forma, a força naval tornava-se cada vez mais obsoleta e envelhecida, em
virtude do estado de conservação dos navios.
Outro fator que contribuiu para o descrédito da Marinha no ambiente político foram os
constantes pedidos ao Congresso de autorização para reorganização dos serviços, tanto
administrativos quanto operativos. Nesse contexto, Burlamaqui mostrou-se bem radical em
suas observações:
“A nossa esquadra tem sido sempre formada sem método nem sequência [...]. Nosso
material naval tem sido adquirido aos jatos e sua constituição tem sido esporádica,
não obedecendo a nenhum princípio de ordem política, técnica ou sequer
administrativa. Quando se torna inelutável a sua reforma, o Governo, pela pressão
da opinião pública, solicita e tem obtido do Parlamento a lei naval que julga
oportuna e conveniente, e da mesma maneira executa parte do programa aprovado,
dando a Marinha elementos que dão um ar de força que, realmente, não existe”
(BURLAMAQUI, 1923, p. 53).

Também não sem motivo, o historiador naval, Almirante Hélio Leôncio Martins,
caracterizou os anos 1920 para a Marinha do Brasil como “coro das lamentações”. O
Almirante se referia aos relatórios ministeriais da época que, de maneira unânime,
apresentavam um parágrafo, no qual era exposto o estado lamentável do material flutuante
acrescido, em seguida, de um pedido de reestruturação da Esquadra58 (MARTINS, 1985).
Nesse ambiente triste, a Marinha do Brasil buscava de alguma forma encontrar
motivação. Nesse sentido, Martins (1985), salientou a importância da contratação da Missão
Naval Americana, não permitindo que a MB fracassasse diante dos obstáculos.

2.3.2 A Disputa pelo Brasil
A década de 30 foi marcada, no Brasil, por uma série de revoluções político-militares.
As revoluções consistiram em insurreições que eclodiram em locais e datas diferentes, mas
que, invariavelmente, tinham a mesma motivação: a insatisfação ao domínio das oligarquias
de São Paulo e de Minas Gerais que se revezavam no poder do País. Esse arranjo político
58

Detalhes sobre cada programa proposto, ver: MARTINS, 1985, p. 208-211.
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eleitoral foi denominado de política do café com leite e marcou os últimos anos da República
Velha59 (MARTINS, 1985). Além disso, segundo Alves (2002), EUA e Alemanha travaram
verdadeira disputa pelo mercado brasileiro e pela primazia na influência político-ideológica
em um ambiente internacional repleto de incertezas, inaugurado com a crise de 1929.
O mundo, em 1929, estava passando por uma de suas fases mais turbulentas, inaugurada
com o colapso da Bolsa de Nova Iorque, seguido da Grande Depressão (RICUPERO, 2017).
Países periféricos, como o Brasil, não ficaram imunes às consequências da grande crise
mundial. No caso brasileiro, a forte vulnerabilidade da economia de exportação de bens
primários gerou pressões internas para que fossem buscadas soluções que favorecessem a
independência econômica e o desenvolvimento social (CERVO e BUENO, 2002).
Segundo Martins (1985), a situação econômica serviu de estopim para acirrar as
rivalidades entre as oligarquias, colocando fim na política do café com leite. As eleições de
primeiro de março de 1930 deram a vitória ao candidato governista Júlio Prestes (1882-1946),
então “presidente” 60 do Estado de São Paulo. Porém, a Revolução de 1930, movimento
armado liderado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul61 que culminou
com o golpe de Estado em 3 de outubro daquele ano, colocou no poder o candidato Getúlio
Dornelles Vargas (1882-1954).
A Marinha manteve-se majoritariamente legalista, ou seja, ao lado do Governo
constituído. Nesse sentido, apesar de não ter ficado ao lado de Vargas na Revolução de 30, a
MB apoiou o Governo Provisório de Getúlio (1930-1934) (MARTINS, 1985). Na Revolução
Constitucionalista de 1932 62 , a Marinha praticamente ignorou o movimento. Participaram
apenas alguns oficiais remanescentes da Revolta Paulista de 192463 (WALDMANN, 2018).
Entretanto, o não envolvimento nas rebeliões não significava lealdade automática da Marinha
ao Governo Vargas. Existiam muitos oficiais envolvidos com os movimentos antigovernistas
(WALDMANN, 2015).
O início do mandato de Vargas foi marcado por forte turbulência financeira provocada,
principalmente, pelos os juros da dívida externa. Essa turbulência transbordou para a esfera
política-ideológica, onde pôde-se observar a formação de partidos e movimentos de massa
59

Também denominada como Primeira República, foi o período que iniciou com a Proclamação da R epública
em 1889 e encerrou com a Revolução de 1930.
60 Na época , denominação atribuída a quem governava os estados.
61 A união dos “presidentes” desses três Estados formaram a chamada Aliança Libertadora.
62 Movimento armado ocorrido nos estados de São Pa ulo, Rio Grande do Sul e M inas Gerais que t inha por
objetivo derrubar o Governo Provisório de Getúlio Varga s e, consequentemente, convocar uma Assembleia
Constituinte.
63 Movimento tenentista de grande importância ocorrido na cidade de São Paulo. Detalhes, ver: Martins, 1985, p.
123-124.
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(RICUPERO, 2017). Porém, com a astúcia que lhe era peculiar, Vargas foi capaz de
desenvolver uma política de conciliação em nome da unidade brasileira. Dessa forma, trouxe
para o seu lado antigos inimigos, ou pelo menos, conseguiu limitá-los à neutralidade; e com
muita habilidade, evitou alianças partidárias-ideológicas (McCANN Jr., 1995).
O poder de articulação de Vargas se fez notar ao término do período do Governo
Provisório, em 1934, quando Getúlio conseguiu permanecer no poder com o apoio dos
militares (CERVO e BUENO, 2002). Tendo em vista o enfraquecimento do sistema
oligárquico, o apoio dos militares foi fundamental para a manutenção de Vargas no poder.
Entretanto, segundo McCann Jr. (1995), a utilização desse apoio não tornava Vargas
subserviente aos desejos castrenses. Pelo contrário, ele conseguiu utilizar as Forças Armadas
como instrumento de coesão interna e desenvolvimento do país.
Além disso, fazia parte do jogo político de Vargas agradar os que o sustentavam e
naquela ocasião, os militares se destacavam. Dessa forma, segundo Waldmann (2015), ele
garantiu a fidelidade dos oficiais dos mais altos postos com a promessa de rearmamento das
Forças. Nesse contexto, foi aprovado, em 1932, um plano de renovação de meios flutuantes,
inclusive com crédito alocado para este fim, conforme consta no Relatório do então Ministro
da Marinha, Protógenes Pereira Guimarães (BRASIL, 1932, p. 101-103).
Apesar do afastamento da Marinha em relação às questões políticas, Vargas estava
consciente de que não possuía a simpatia automática dos Almirantes. Por isso, precisava
conquistar essa fidelidade, alocando recursos para tão esperada renovação da Marinha. Em
outras palavras, “era perigoso ficar testando a paciência da Marinha com promessas não
cumpridas” (HILTON, 1997, p.189 apud WALDMANN, 2015, p.2-3).
A crise econômica e política perdurou até a decretação do Estado Novo em novembro
1937. O novo regime tinha como característica a centralização do poder com a desarticulação
do Poder Legislativo, ou seja, Vargas tornou-se ditador e passou a organizar a política interna
“buscando inspirações, pelo menos parcialmente, nas instituições fascistas” (RICUPERO.
2017, p.321).
Para superar os desafios econômicos, Getúlio Vargas adotou medidas extremas, como a
suspensão do pagamento da dívida externa, justificando-se através da bandeira da
modernização do Brasil. Dessa forma, a suspensão do pagamento teve como principais
beneficiários as Forças Armadas e o desenvolvimento do setor de infraestrutura e indústrias
de base. Em diversas ocasiões, o Presidente deixou claro seu projeto de construção de uma
siderúrgica como base para o desenvolvimento econômico e industrialização do país
(McCANN Jr., 1995; CERVO e BUENO, 2002).
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As demandas pelo armamento e a questão da siderurgia deixaram de constituir um
assunto exclusivamente interno e passaram a ser prioridade, dentro da agenda da política
externa brasileira (ALVES, 2002). Dessa forma, a capacidade de articulação demonstrada por
Getúlio Vargas no campo interno, para manter a coesão nacional, também foi verificada na
esfera internacional.
A literatura especializada divide a diplomacia da Era Vargas em dois períodos: de 1930
a 1937, que pode ser considerado como uma continuidade da agenda anterior, tendo em vista
principalmente os problemas de ordem interna, aos quais o governo Vargas teria atribuído
prioridade; e depois de 1937, a partir da vigência do Estado Novo. À medida que a crise
mundial caminhava para um desfecho bélico, a agenda começou a sofrer alterações. Passou,
assim, a ser dominada pelas apreensões do conflito e pelo desafio da d efinição do Brasil
diante da guerra e das alianças entre os beligerantes (RICUPERO, 2017).
Segundo Ricupero (2017), o chamado “jogo duplo” ou “diplomacia pendular” que
caracterizou por algum tempo a política externa de Getúlio Vargas, durante o Estado Novo,
tinha como característica a manutenção do comércio de compensação com nações da Europa,
ao mesmo tempo que mantinha um vínculo político mais forte com os Estados Unidos da
América. Sem permitir, contudo, que houvesse enfraquecimento de ambas as partes
envolvidas. Por outro lado, os EUA praticaram com o Brasil uma diplomacia de paciência,
permitindo que prevalecesse a antiga aliança não-formal construída por Rio Branco (ALVES,
2002; RICUPERO, 2017).
Nesse contexto, a presença, do Embaixador Oswaldo Aranha (1894-1960) em
Washington mostrou-se fundamental. Aranha mantinha com Vargas uma longa amizade, além
de possuir excelente relacionamento com o Subsecretário de Estado dos EUA, Sumner Welles
(McCANN Jr., 1995). Dessa forma, Oswaldo Aranha era a pessoa certa para realizar o
trabalho de manutenção das boas relações políticas entre Brasil e EUA, principalmente
durante o período de desconfiança com o novo regime político brasileiro. Nesse contexto,
McCann Jr. (1995) esclarece o importante papel de Aranha:
“A influência de Oswaldo Aranha assegurou que, ao invés de desvios radicais em
sua política exterior, o Brasil de Vargas se aproximaria dos Estados Unidos.
Aproximação, não divergência, seria o objetivo da política brasileira ” (McCANN
Jr., 1995, p. 68).

Nesse sentido, utilizando-se do seu renomado prestígio junto às autoridades
estadunidenses, Aranha foi fundamental para reforçar a confiança de Washington no Brasil.
Porém, segundo Alves (2002), a relevância atribuída, por Frank McCann, tanto ao
Embaixador brasileiro quanto a Getúlio, está inserida no contexto de uma análise que enfatiza

52

os aspectos conjunturais. Para ele, faz-se necessário um olhar a partir do sistema
internacional, a fim se evitar conclusões exageradas em relação à autonomia brasileira no
referido período (ALVES, 2002).
Dessa forma, do ponto de vista norte-americano, a aceitação tácita do comércio
compensado Brasil-Alemanha foi uma maneira de “ganhar a confiança [...] dos policy makers
brasileiros que acreditavam ser benéfico estreitar relações com uma potência que,
teoricamente, procurava compreender também os interesses de seus aliados mais fracos”
(ALVES, 2002, p.61).
Nesse contexto, a Conferência Pan-americana de 1933, em Montevidéu, inaugurou uma
nova política de aproximação dos EUA com os países latino-americanos. Era a política da
“boa vizinhança”, criada durante o primeiro mandato de Franklin Roosevelt (1933-1936) para
contrabalançar a imagem imperialista deixada pela política intervencionista do Big Stick de
Theodore Roosevelt. A natureza da política da “boa vizinhança” consistia em prestar apoio
aos países latino-americanos com investimentos e tecnologia (RICUPERO, 2017). Em troca,
esses países deveriam dar apoio à política externa norte-americana. Essa política criou os
alicerces de uma nova aproximação com os países latino-americanos, que se mostraria
fundamental para o esforço norte-americano na 2a GM.
Conforme a ideologia nazifascista crescia na Europa, nos EUA aumentava a certeza de
que o “ocidente” se encontrava em risco. Existia um receio de que os países da América, com
mais dificuldades socioeconômicas e políticas domésticas débeis, poderiam se converter mais
facilimamente ao nazifascismo (TOTA, 2000).
O receio norte-americano era certeza para os alemães. Hitler incluiu os países de
América do Sul no seu cálculo estratégico de dominação e estava particularmente interessado
no Brasil, conforme revela McCann ao descrever o relato de Hermann Rauschning64 :
“Criaremos lá uma nova Alemanha [...]. Encontraremos lá tudo de que
necessitamos[...]. Mas temos que enviar nossa gente até eles [...]. Não iremos
desembarcar tropas como Guilherme, o Conquistador, e dominar o Brasil pela força
das armas. Nossas armas não são visíveis” (R AUSCHNING, 1940 apud McCANN
Jr., 1995, p.71-72).

Ainda segundo McCann Jr. (1995), o plano de Hitler era facilitar a infiltração de agentes
do serviço diplomático e consular alemão, das organizações internacionais do Partido

64

Hermann Rauschinig foi líder nazista em Dantzig (Po lônia) e amigo pessoal de Hit ler. Rompeu com o Führer
em 1934, quando se exilou na Inglaterra.

53

Nacional Socialista Alemão (NSDAP) 65 , além de associações culturais, educacionais e
econômicas.
Por outro lado, Alves (2002, p.53) esclarece que, “os interesses alemães no Brasil eram
estritamente comerciais e de curto prazo, pois a criação do espaço vital era pensada em termos
europeus, particularmente no leste”. Ou seja, em que pese o discurso ideológico do Führer, o
Brasil era, para a Alemanha, mais um parceiro comercial, do que um veículo de influência
germânica na América do Sul. Nesse sentido, pode-se dizer que as questões econômicas
estavam acima das ideológicas, conforme é possível verificar na Tabela 1:
Tabela 1 – Percentual, em relação ao valor, das importações e exportações brasileiras de seus
principais parceiros comerciais, 1934-1941
IMPORTAÇÕES
Ano

EUA

Alemanha

Reino Unido

1934

23,7

14,0

17,1

1935

23,4

20,4

12,4

1936

22,1

23,5

11,3

1937

23,0

23,9

12,1

1938

24,2

25,0

10,4

1939

33,4

19,4

9,3

1940

51,9

1,8

9,4

1941

60,3

1,8

5,7

Ano

EUA

Alemanha

Reino Unido

1934

39,1

13,1

12,1

1935

39,5

16,5

9,3

1936

38,9

13,2

11,9

1937

36,2

17,0

9,1

1938

34,3

19,1

8,8

1939

36,3

12,0

9,6

1940

42,3

2,2

17,3

1941

57,0

1,2

12,2

EXPORTAÇÕES

Fonte: ALVES, Vágner Camilo. O Brasil e a Segunda Guerra Mundial: história de um
envolvimento forçado. São Paulo: Loyola, 2002, p.71.

Após a ascensão do nazismo na Alemanha em 1933, “os cidadãos alemães no B rasil organizaram associações
nacional-socialistas para expressa r a solidariedade à pátria” (McCANN, 1995, p.71).
65
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Analisando-se a tabela é possível notar que o mercado brasileiro foi alvo de forte
disputa entre EUA e Alemanha, até 1939. Nesse sentido, o ano que marca o início do conflito
mundial apresenta-se como ponto de inflexão na disputa pelo mercado brasileiro,
principalmente em termos de importações. Dessa forma, a partir de então, os EUA assumem
como o principal parceiro comercial brasileiro.
Quando o Estado Novo foi estabelecido, em 1937, Roma e Berlim receberam bem o
novo regime, em razão da afinidade ideológica de seus governos. Porém, em Washington, as
características do novo Governo brasileiro causaram fortes apreensões (CERVO e BUENO,
2002). No entanto, Getúlio não estava interessado em seguir ideologias externas. Ele
organizou um governo personalista, centrado nele e com alguns poucos assessores (McCANN
Jr., 1995). Assim, não estava disposto a permitir que ideologias, internas ou externas,
colocassem em risco a diminuição do seu poder, bem como atrapalhassem o desenvolvimento
do país.
Essa postura tornou-se evidente na perseguição, iniciada no final de 1937, aos alemães
envolvidos com o Partido Nazista66 , bem como ao movimento integralista 67 . Para Vargas, o
Partido Nazista era uma ameaça à soberania do país e os integralistas, uma ameaça ao seu
governo

68

(McCANN Jr., 1995). Sendo assim, Getúlio não descansou enquanto não

desarticulou completamente as duas organizações, mesmo sob forte protesto da Chancelaria
alemã no Brasil.
A influência do Embaixador Osvaldo Aranha que se tornou Ministro das Relações
Exteriores em março de 1938, foi notada na formulação do decreto antinazista de abril do
mesmo ano 69 . Cabe ressaltar que o Chanceler brasileiro era considerado pela Embaixada da
Alemanha como um pró-EUA, disposto a buscar, a todo custo, um alinhamento com o vizinho
do Norte. Entretanto, isso não significava uma submissão aos caprichos estadunidenses
(McCANN Jr., 1995).
Nesse contexto, a crise entre o Chanceler do Reich, Karl Ritter, e o Governo brasileiro
escalou e chegou a comprometer as relações entre os dois países, após declarações públicas
daquela Chancelaria de que o Governo brasileiro estaria tomando medidas repressivas ao
66

Em 1937, os nazistas controlavam uma esmagadora maioria das aproximadamente 2.300 organizações alemãs
de todos os tipos no país (McCANN Jr., 1995, p.72).
67 Os integralistas enxergavam a Nação como um fenômeno incompleto, que seria realizado depois da mistura
étnica, da integração territorial, da unidade cultural, da centralização do poder político e da penetração da
autoridade estatal em todos os recantos do país (RAHMEIER, 2009).
68 Durante a campanha antinazista e anti-integralista exist iam evidências do apoio alemão à causa integralista.
Essa situação deteriorou, ainda mais, a imagem dos nacionais alemães que viviam no Brasil.
69 O decreto declarou ilegais todas as organizações políticas estra ngeiras e previu um período máximo de trinta
dias para que fossem desestruturadas (McCANN Jr., 1995, p.78).
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povo alemão 70 . Porém, as questões comerciais entre Brasil e Alemanha tinham mais peso e
serviram para acalmar os ânimos das duas partes (McCANN Jr., 1995; RAHMEIER, 2009).
Por outro lado, o Governo Vargas despertava desconfianças das autoridades norteamericanas. Segundo Ricupero (2017), as desconfianças norte-americanas não seriam
infundadas. A Carta de 1937, que estabeleceu o Estado Novo, apresentava de maneira clara o
caráter antidemocrático e repressivo do novo regime.
Nesse sentido, a carta escrita pelo Adido Naval norte-americano no Brasil ao então
Diretor do Naval War College, Almirante Charles P. Snyder, revela apreensão e dúvida com
relação ao regime estabelecido, em novembro de 1937. Um aspecto interessante desta carta,
datada de 8 março de 1938 e escrita pelo Sr. Paulus P. Powell, está no fato dela retratar a
visão de um norte-americano que vivia no Brasil e que tinha acesso aos bastidores do poder.
Mesmo assim, Mr. Paulus teve dificuldades em caracterizar o Governo de Vargas e
estabelecer um paralelo com o conceito anglo-saxão de ditadura e democracia, conforme
pode-se verificar:
“Homens de negócios americanos aqui geralmente admiram o Sr. Vargas pelo que
ele fez ao fortalecer o poder do governo Federal às custas dos governos estaduais.
Ele aboliu o uso de bandeiras dos estados. Ele efetuou mudanças na organização e
administração das tropas estaduais, as quais o governo Federal se apropriou e
incorporou ao Exército” (USN, 1938a, p.1, tradução nossa).

E continuou:
“O presidente Vargas controlou as facções políticas, suprimiu os integralista s e
fortaleceu o poder do governo federal, mas ninguém no Brasil diria que o regime é
nazista ou fascista. A vida da pessoa comum - o homem na rua - continua como
antes. As ditaduras não são novas no Brasil. Nenhum brasileiro honesto e sério
pensa que é possível governar o Brasil como democracia puramente constitucional”
(USN, 1938a, p.2, tradução nossa).

Nessa atmosfera de dúvidas e incertezas, o Brasil buscava retirar o maior proveito
possível da disputa travada entre os EUA e Alemanha pelo mercado brasileiro.
Os EUA perceberam o aumento das atividades alemãs nos países sul-americanos e
passaram a adotar medidas, a fim de se prepararem para uma disputa também na esfera
cultural-ideológica. Nesse contexto, a política da “boa vizinhança”, inaugurada por Franklin
Roosevlt, foi determinante para gerar iniciativas a favor de uma aproximação com o Brasil e
os demais países sul-americanos (TOTA, 2000).
O primeiro passo dado nessa direção foi a criação, em fevereiro de 1938, de uma
comissão interministerial, com o objetivo de formular políticas que seriam disseminadas por
transmissões radiofônicas internacionais. A medida tinha por objetivo se contrapor à
propaganda do Eixo que chegava ao Continente Americano por emissoras de ondas curtas
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Medidas como a proibição do uso de língua estrangeira nas escolas (McCANN Jr., 1995).
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como a Rádio Alemã “Salada Mista” que possuía um programa semanal transmitido em
português (McCANN Jr., 1995; FERREIRA, 2012).
Inaugurou-se, assim, um período no qual ocorreu estreitamento dos laços culturais entre
os EUA e os países sul-americanos. A frente desse ambicioso projeto estava Nelson
Rockfeller, que foi designado por Roosevelt para chefiar a agência do Departamento de
Estado responsável pelo projeto que, em um primeiro momento, tinha um caráter
sociocultural, mas no fundo encobria interesses comerciais, econômicos e ideológicos. A ideia
era levar aos demais países americanos o modo de vida do cidadão estadunidense e, de
maneira sutil, seduzir as demais nações a desejarem tal estilo de vida. Dessa forma, o
intercâmbio cultural pagaria seus dividendos a longo prazo (TOTA, 2000).
Em reunião interministerial, realizada em 10 de janeiro de 1938, o Secretário de Estado
Cordell Hull determinou a ampliação da ajuda militar aos países da América do Sul e Central,
a fim de “fortalecer os vínculos dos EUA no continente, lançar as bases de uma cooperação
militar-naval mais cerrada e de se contrapor às iniciativas das nações do Eixo” (McCAAN Jr.,
1995, p.93).
O Subsecretário Sumner Welles propôs, em seguida, a criação da Comissão Permanente
de Ligação. Essa comissão era composta por oficiais do Departamento de Estado, Guerra e
Marinha e tinha como função precípua a preocupação com a defesa hemisférica e a
implementação da política de cooperação militar. Assim, segundo Welles, todos os países
poderiam contar com a ajuda militar norte-americana (McCAAN Jr., 1995). Entretanto, em
relação ao Brasil, havia um ponto que gerava tensão e apreensão nos dois lados.
Conforme já mencionado, o Estado Novo de Vargas se apoiava nas Forças Armadas e o
rearmamento era ponto vital da política de Getúlio, ou seja, a barganha pelo apoio prestado.
Porém, no que tange ao suprimento de armas dentro da cooperação militar Brasil-EUA,
existiam muitos obstáculos que impediam a ajuda efetiva dos EUA ao Brasil.
As restrições legislativas norte-americanas para a venda de armas e a incapacidade de
oferecer preços e condições de concorrer com o mercado europeu favoreceram a opção
brasileira pelo mercado compensado dos países europeus 71 . Assim, sem condições de pagar
pelos preços norte-americanos, o Brasil “encomendou artilharia da Alemanha, armamento de
infantaria da Tchecoslováquia, belonaves da Inglaterra e Itália” (McCAAN Jr., 1995, p.94).
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Segundo McCAAN Jr. (1995), esse comércio consistia num elaborado acordo de escambo que utilizava notas
de compensação. As aquisições eram pagas majorita riamente com produtos primários.
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2.3.3 A Balança tende para os Norte-Americanos
A Marinha do Brasil desfrutava de prestígio junto ao Governo norte-americano, fruto do
auspicioso relacionamento iniciado em 1922 com a Missão Naval Americana. Sendo assim, o
apoio estadunidense dado para a Marinha do Brasil estava baseado em uma relação de
confiança construída ao longo do tempo. A imagem que os EUA faziam da Marinha brasileira
era de que se tratava de uma das instituições mais pró-EUA no Brasil (WALDMANN, 2015).
Nesse aspecto, o Exército não usufruía de tal prestígio, tendo em vista que suas lideranças,
generais Góes Monteiro e Gaspar Dutra, erem vistos como pró-germânicos (McCANN Jr.,
1995).
Entretanto, com todo o prestígio da Marinha do Brasil, o Governo brasileiro não
conseguia adquirir navios nos EUA. No final de 1936, tentou-se o arrendamento de 6
contratorpedeiros antigos72 que estavam para sair do serviço ativo. Porém, os Estados Unidos
de América acabaram cedendo aos protestos da imprensa e da chancelaria argentina, não
fornecendo as belonaves (ALVES, 2005). Em 1939, quando Oswaldo Aranha foi aos EUA
para formalizar acordos de cooperação73 , gerou-se uma expectativa nos militares de que seria
possível a aquisição de navios para a Marinha, porém isso não ocorreu (CERVO e BUENO,
2002; McCANN Jr., 1995).
Assim, segundo McCann Jr. (1995), para os brasileiros, a assistência militar aos países
sul-americanos não se concretizava em ajuda efetiva, pois não havia o fornecimento de armas
dentro dessa política. Na verdade, a força do isolacionismo estadunidense ainda não permitia
a venda de vasos de guerra, o que deixava Roosevelt de mãos atadas (WALDMANN, 2015).
Porém, com a queda da França, em maio de 1940, o Congresso norte-americano
paulatinamente abandonou a política isolacionista que acabou sendo derrubada, ou seja, os
EUA passaram a vender armamentos para beligerantes e para outros países (WALDMANN,
2015). Por outro lado, com o envolvimento dos ingleses no conflito e consequente bloqueio
naval no Atlântico, o comércio de armamento europeu passou a ficar fechado para a América.
Como consequência, o Brasil não poderia mais realizar o comércio de compensação com os
países europeus. Nesse contexto, os EUA defenderam os interesses brasileiros junto à
Inglaterra, de forma que o Brasil recebesse as encomendas de armas feitas à Alemanha antes
do início do conflito (CERVO e BUENO, 2002).
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Eram contratorpedeiros da Classe Wickes do período de 1918 e 1920. Mais tarde, em 1940, foram negociados
com o Reino Unido em troca de posições estratégicas no Atlântico.
73 O Ministro das Rela ções Exteriores do Brasil foi convidado pelo Governo norte-americano para uma visita,
oportunidade em que seriam reguladas as relações entre os dois países. Esse evento ocorreu em fevereiro/março
de 1939 e ficou conhecido como missão Aranha (CERVO e BUENO, 2002, p. 251).
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Em setembro de 1939, na primeira Reunião de Consulta dos Ministros das Relações
Exteriores, ficou definida uma zona marítima neutra em toda a América. Assim, a área
marítima de 300 milhas a partir do Continente era neutra, sendo proibida a ação de
beligerantes nessa região. O objetivo principal da medida era evitar que os países americanos
fossem arrastados para a guerra (MARTINS, 1985). No caso brasileiro, a combinação da
imensa área marítima a ser patrulhada com a escassez de meios flutuantes contribuiu para que
o Brasil tivesse sua neutralidade ameaçada algumas vezes (CERVO e BUENO, 2002).
Após o ataque japonês, em 7 de dezembro de 1941, à base norte-americana em Pearl
Harbor, no Havaí, os EUA entram definitivamente no conflito. O Brasil, por seu turno, se
proclama solidário a causa norte-americana, o que levaria o Governo brasileiro em 15 de
janeiro de 1942, através do pronunciamento do Chanceler Oswaldo Aranha, a romper relações
diplomáticas com as nações do Eixo (MARTINS, 1985). Esse ato colocou fim à “diplomacia
pendular” e deu início ao alinhamento brasileiro aos Estados Unidos da América.
Porém, o alinhamento veio acompanhado da barganha. O Brasil acertou, em 1940, os
últimos detalhes da construção da siderúrgica e passou a receber recursos do programa LendLease 74 . Em contrapartida, Vargas abriu os portos e bases aéreas e navais às forças
estadunidenses no Atlântico Sul. Além disso, os EUA tinham acesso exclusivo aos produtos
primários brasileiros, como: a borracha, o manganês, o quartzo e o café, produtos vitais ao
esforço de guerra norte-americano (ALVES, 2002).
A parceria evoluiu para uma aliança militar, formalmente firmada em maio de 1942.
Com o afundamento dos navios mercantes em seu litoral, o Brasil entrou formalmente na
guerra em agosto do mesmo ano (MARTINS, 1985). A participação da Marinha do Brasil se
deu no apoio à defesa do Atlântico Sul, cuja responsabilidade estava a cargo do norteamericano, Almirante Jonas H. Ingram (WALDMANN, 2015).
Segundo Alves (2005, p.160), “a Marinha de Guerra dos Estados Unidos já estava
autorizada a usar os portos de Recife e Salvador desde o início de 1941”. Além disso, Vargas
deu a Ingram total autoridade sobre a Marinha e a Força Aérea Brasileira, além de total
responsabilidade pela defesa de toda costa brasileira (MINISTÉRIO DA MARINHA,
1950;McCANN Jr., 1995). Nesse contexto, a proximidade entre a Marinha e a USN,
construída pela Missão Naval, facilitou na questão da defesa hemisférica no Atlântico Sul.
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Lei de Empréstimo e Arrendamento foi assinada em 11 de março de 1941, na intenção de possibilitar uma
melhor ajuda aos Aliados no envio de equipamentos militares para auxiliar no esforço de guerra. Essa ajuda
militar foi ampliada a outros países, por ocasião do rompimento da neutralidade norte-americana (MINISTÉRIO
DA MARINHA, 1944, p.16). Para detalhes da referida lei, ver: MORISON, 1966, p.36-38.
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Segundo Ricupero (2017), graças ao programa Lend-Lease as Forças Armadas foram
reequipadas. A Marinha adquirira navios mais modernos, com aumento de 20% no
contingente75 . Isso sem contar com os ensinamentos doutrinários adquiridos que constituíram
um legado para o período pós-guerra. Entretanto, segundo Alves (2002), do total de recursos
oferecidos pelo programa Lend-Lease, o valor destinado ao Brasil correspondeu a 1%. Isso
demostra o grau de importância atribuído à América do Sul dentro do contexto global da
guerra. A exceção pode ser observada na questão da guerra antissubmarino no Atlântico Sul,
onde a garantia e proteção do comércio marítimo receberam prioridade dos Aliados.
Não obstante, o Brasil emergiria do conflito com a “economia fortalecida, expansão de
reservas e das exportações, dívida externa equacionada, indústria dinamizada e siderurgia em
vias de implementação” (RICUPERO, 2017, p.339). Ademais, o prestígio internacional do
país atingia o mais elevado nível em muitas décad as, só se igualando à época de Rio Branco.

2.4 Considerações Parciais
A reconfiguração no arranjo de poder ocorrida com a Proclamação da República
colocou a MB em uma condição de coadjuvante. Assim, o Exército representado por seus
líderes, Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, passou a ditar as regras da política
nacional. Contudo, para a Marinha, acostumada com todo o prestígio dispensado pela
Monarquia, as mudanças se tornaram verdadeiros obstáculos para a continuidade da sua
existência.
Em concomitância com as questões políticas, a Marinha sofria com a decadência do seu
material flutuante. Na época, o Brasil era um país desindustrializado, condição que não
permitiu o desenvolvimento da construção naval no país em uma era de grandes saltos
tecnológicos na indústria naval mundial. Dessa forma, a Marinha do Brasil não acompanhou a
evolução técnico-industrial, à época. Com isso, seus navios tornaram-se obsoletos em poucos
anos. Isso contribuiu para o sentimento de abandono, o que tornou a situação insustentável,
eclodindo, assim, na Revolta da Armada.
Dentre outras consequências, a Revolta trouxe a divisão, presente no ambiente políticogovernamental, para dentro da Instituição. As consequências da divisão só não se tornaram
piores, graças à anistia concedida em 1895. Porém, o pior resultado deixado no rastro da
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Com o programa de ajuda norte-americana para as Forças Armadas (200 milhões de dólares), a Marinha
recebeu recursos e apoio para melhorias na infraestrutura naval. Além disso, passaria a receber navios para
realizar suas tarefas de patrulhamento do Atlântico Sul. No total foram vinte e quatro navios recebidos, v ia LendLease, sendo dezesseis caça-submarinos (caça ferro e caça pau) e oito contratorpedeiros de escolta classe
Bertioga (ALVES, 2005, p.161; DUARTE, 1968, p.128).
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Revolta da Armada foi o questionamento, por parte da sociedade, da credibilidade e da
necessidade de existência da Marinha do Brasil.
Passado o período de conturbação interna, os formuladores da política brasileira
despertaram para a importância da MB para a soberania do país. Sendo assim, passada a
inocência dos primeiros anos republicanos, a importância da Esquadra brasileira voltou ao
debate na elite política do País.
Nesse contexto, o Senador Ruy Barbosa, acompanhado do Barão de Jaceguay e do
jornalista Arthur Dias, influenciados pela teoria realista de Mahan sobre o domínio do mar,
começaram a disseminar na imprensa e na opinião pública o pensamento voltado para a
reconstrução da Esquadra brasileira. Suas obras tornaram-se importante motor para o retorno
do debate acerca da esquadra necessária.
Com a assunção do Barão do Rio Branco no Ministério das Relações Exteriores, foram
estabelecidos os paradigmas da diplomacia brasileira, dentre eles: o realismo e o
pragmatismo. Dessa forma, o Barão do Rio Branco soube com cautela se posicionar nas
polêmicas pautas das primeiras conferências pan-americanas. Evitou, assim, entrar em atrito
com a vizinha Argentina e firmou com os EUA uma aliança não-formal que foi utilizada
como barganha, principalmente nas questões brasileiras que envolviam a agro exportação e o
reaparelhamento naval. Vale lembrar que os alicerces diplomáticos construídos por Rio
Branco, nesse período influíram, em diversas decisões, na relação Brasil-EUA.
A Marinha do Brasil, aproveitando o apoio de Rio Branco, lançou, em 1904, um
programa de reaparelhamento da Esquadra. O Programa de 1904 foi fruto das ideias do
Almirante Júlio de Noronha, Ministro da Marinha à época, que atribuiu grande importância a
questão da revitalização do material flutuante. A concepção estratégica atinente ao Programa
Noronha tinha como principal objetivo a retomada da hegemonia naval regional. Para tal, era
preciso superar a rival Argentina, cujo poder naval era o maior da América do Sul.
O Programa foi intensamente discutido na Câmara e no Senado e quando estava pronto
para ser implementado, o advento do encouraçado HMS Dreadnought na Inglaterra provocou
uma nova concepção na utilização dos navios capitais nas Linhas de Batalha. Novamente, o
Programa foi debatido nas Casas Legislativas, sendo alterado e substituído pelo Programa de
1906, já na gestão do Almirante Alexandrino de Alencar.
Após muitas idas e vindas, o Programa de 1906 foi aprovado com as devidas alterações
sugeridas por Alexandrino de Alencar. Com a chegada dos navios encomendados, em 1910, a
Marinha do Brasil finalmente passou a ocupar novamente posição destaque na arena
internacional sul-americana, conforme desejava Rio Branco. Entretanto, a Argentina não
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tardou em adquirir dois novos encouraçados dreadnoughts que colocaram a Marinha
argentina novamente em posição de destaque.
Entretanto, em que pese o caráter modernizante que representou a Esquadra de 1910
para a MB, na prática, ela mostrou-se desastrosa, em razão da falta de capacitação do pessoal
em operar máquinas e equipamentos na fronteira tecnológica da época. Além disso, a
estrutura organizacional não havia sido atualizada, gerando descontentamentos por parte do
pessoal subalterno, o que culminou com a Revolta dos Marinheiros (1910).
A Marinha brasileira fez-se representar no primeiro conflito mundial através da DNOG,
cuja principal missão era realizar patrulha, busca e ataque aos submarinos. Porém, a MB não
possuía nenhuma preparação para essa modalidade de operação guerra naval. Após árdua
preparação, com apoio norte-americano e britânico, os navios da DNOG seguiram para a área
de operações. Entretanto, a gripe espanhola impediu que os navios brasileiros tivessem uma
participação mais ativa no conflito.
Após a 1a GM, a fraqueza das Forças Armadas brasileiras era digna de nota. Esse
sentimento levou o Exército e a Marinha a buscarem a modernização institucional. Dessa
forma, em 1922, o Brasil contratou a Missão Naval Americana com o objetivo de reestruturar
a instituição, prestando assistência técnica e profissional. Era o início de uma relação
auspiciosa entre as duas marinhas, cujos efeitos puderam ser sentidos na forma de pensar e de
agir dos oficiais brasileiros e nos transbordamentos na política externa.
Atuando em diversos setores, a Missão Naval Americana influenciou a Marinha do
Brasil e foi importante suporte em um período de lamentações dentro da Administração
Naval, em razão da pauperização da Esquadra e do não atendimento aos constantes pedid os de
revitalização. As ideias plantadas nesse período, mesmo não encontrando ressonância política
em um primeiro momento, foram fundamentais na reorganização estrutural realizada na
década de 30.
A Revolução de 1930 trouxe um novo cenário para a política interna do país. O
Governo brasileiro, revestido de novo ideal modernizante, passou a priorizar as medidas que
atendiam os interesses nacionais voltados para o desenvolvimento. Com esse ideário, após um
período de transição, Vargas inaugura o governo ditatorial do Estado Novo (1937) e
estabelece, na esfera internacional, uma diplomacia do “jogo duplo”. Com desenvoltura que
lhe era peculiar, Getúlio mantinha o comércio de compensação com a Europa, ao mesmo
tempo que prosseguia com o vínculo político com os EUA. Dessa forma, o governo brasileiro
tentava alcançar benefícios no setor econômico de indústria de base e militar, conseguindo
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permanecer com tal postura durante um certo período, mesmo com o início da Segunda
Guerra Mundial.
Entretanto, essa diplomacia se beneficiou dos alicerces construídos por Rio Branco na
histórica relação Brasil-EUA, além da posição isolacionista inicialmente adotada pelo vizinho
do Norte nos primeiros anos da guerra. Conforme a Alemanha varria a Europa Ocidental,
aumentava a certeza norte-americana de que o “hemisfério ocidental” sofreria consequências.
No Brasil, as alterações na política interna, desde o início dos anos 30, não tiveram
grande repercussão inicialmente. Porém, conforme Getúlio Vargas eliminava seus
concorrentes, criando um governo ditatorial com feições fascistas, a preocupação dos EUA
aumentava e as investidas do governo alemão se mostravam cada vez mais presentes,
principalmente no campo ideológico, com as associações teuto-brasileiras defensoras das
ideias nazifascistas.
Em face da ameaça nazista, o Governo dos EUA ampliou o campo de atuação dentro da
política da “boa vizinhança” inaugurada em 1933. Dessa forma, para se contrapor à
propaganda alemã, Roosevelt iniciou um projeto sociocultural nos países latino-americanos.
O incentivo ao empreendimento, capitaneado pelo milionário Nelson Rockfeller, encontrava
espaço no receio de que os países latino-americanos, politicamente desorganizados e com
dificuldades socioeconômicas, poderiam aderir à causa nazista.
Assim, as relações políticas e diplomáticas caminhavam no sentido de um alinhamento
com os EUA. Entretanto, na esfera militar ainda existiam entraves que dificultavam a
cooperação que as Forças Armadas desejavam. Para os militares brasileiros a assistência
norte-americana não vinha acompanhada de armamento, o que dificultava uma aproximação
definitiva com o vizinho do Norte. Nesse sentido, o Brasil aproximava-se da política norteamericana, mas não se afastava do comércio europeu de armas, principalmente com Itália e
Alemanha.
Com o avanço do conflito mundial, o comércio entre o Brasil e os países europeus
tornou-se inviável, em razão do bloqueio naval inglês no Atlântico. O III Reich nada tinha a
oferecer ao Brasil além do comércio compensado. Sendo assim, o Brasil se afastou da relação
comercial com os países do Eixo, buscando aprimorar suas relações com os EUA.
Durante todo o processo, no qual o Brasil foi alvo de disputa entre Alemanha e EUA, o
Chanceler brasileiro Oswaldo Aranha desempenhou um papel fundamental. Pró-EUA
assumido, Aranha manteve as relações diplomáticas amigáveis e seguras com a nação do
Norte, mesmo nos momentos em que Getúlio Vargas deixava dúvidas em relação aos seu
posicionamento.
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A esfera militar também trouxe sua contribuição para a aliança. A MB e a USN já
possuíam interação. Isso permitiu que o Departamento de Estado enxergasse a instituição
brasileira como pró-EUA, o que facilitou a ajuda norte-americana na construção de navios e
de infraestrutura naval no Brasil.
Após a entrada dos Estados Unidos da América na guerra, o Brasil rompeu relações
com as nações do Eixo. Dessa forma, encerrava-se o período do “jogo duplo” ou “diplomacia
pendular”. Entretanto, o alinhamento brasileiro, representado pelo acordo de cooperação
Brasil-EUA, só foi concretizado após os acertos para a construção da siderúrgica e das
benfeitorias na área de infraestrutura militar. Quando o Brasil entrou na guerra, o acordo
deixou de ser cooperação e se transformou em uma aliança diplomática-militar entre os dois
países.
Apesar da ajuda norte-americana, a Marinha do Brasil não se encontrava preparada para
enfrentar o inimigo submerso. Mesmo com todos os anos de tutela da USN, o pensamento
estratégico naval brasileiro ainda possuía lacunas em relação à guerra antissubmarino. A MB
ainda se apegava à antiga premissa da defesa litorânea e à busca pela paridade naval sulamericana, conforme poderá ser verificado no Seção 4.
Por outro lado, o inimigo surpreendeu com um alto nível de preparo e audácia,
colocando em situação difícil até marinhas mais bem preparadas como a Royal Navy e a USN.

3 PODER NAVAL SUBMARINO: ORIGENS E EVOLUÇÃO

Em 300 a. C., Alexandre Magno76 desceu ao fundo do mar em um experimento que lhe
permitia permanecer submerso por mais tempo que a sua própria retenção de ar e sem se
molhar. Assim, o rudimentar experimento permitia ao rei da Macedônia admirar os jardins
oceânicos e seus habitantes (COPE, 1942). Entretanto, Alexandre, O Grande, jamais poderia
imaginar que um dia seria possível utilizar-se do mesmo preceito, como base, para a criação
de uma das mais temíveis armas de guerra: o submarino.
O submarino foi sem dúvida a invenção, no ambiente naval, que mais despertou
atenção, ao final do século XIX. A curiosidade pairava sobre as mentes de muitos. Uns
queriam comprovar que fazer um navio de guerra submergir era totalmente possível; outros,
não tinham tamanha confiança nos experimentos que ora se apresentavam. Conforme os
recursos tecnológicos evoluíam, os inventores de submarinos aprimoravam seus inventos com
o objetivo de que fossem aceitos e aprovados, por governos e militares, para serem utilizados
pelas marinhas como arma de guerra.
Na condição de arma de guerra, o submarino utiliza-se da ocultação para incorporar um
dos mais importantes princípios da guerra: a surpresa (SOUZA, 1986). Sendo assim, dentro
do lapso temporal desta pesquisa, o submarino foi capaz de causar mais terror do que o avião,
uma vez que, segundo Cope (1942), a vítima podia perceber a morte que o avião estava
trazendo e se preparar para o golpe. Entretanto, a morte instantânea poderia vir de um
submarino a qualquer momento ou em qualquer lugar no alto-mar. Dessa forma, a
interminável expectativa era capaz de desgastar até os que possuíam “nervos de aço” (COPE,
1942).
Por outro lado, a utilização do submarino, até mesmo na atualidade, não é algo isento de
complexidade e desafia os mais experientes planejadores militares. Assim, após analisar o
período entre guerras (1919-1939), Herwig (1996) estabeleceu alguns princípios que norteiam
o uso do submarino na guerra naval.
Primeiramente, o autor chama a atenção para o fato da vulnerabilidade do submarino,
no momento em que perde a ocultação. Nesse sentido, o momento no qual o submersível
atacava era, ao mesmo tempo, o momento no qual ele se tornava mais vulnerável.
O segundo aspecto relevante, apresenta a dificuldade que as marinhas tinham em
integrar os submarinos nos conceitos estratégicos-operacionais das esquadras de superfície.
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Também denominado Alexandre, o Grande. Foi rei da Macedônia no período compreendido entre 336 a. C. e
323 a. C.
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Desse modo, submarinos, geralmente operavam de maneira independente e isolados, devido à
dificuldade de se estabelecer missões conjuntas.
O terceiro aspecto diz respeito às campanhas submarinas. O conceito de emprego do
submarino está relacionado, nesse caso, à negação do uso do mar77 . Sendo assim, analisando
as campanhas submarinas foi possível compreender que elas não se constituem em um
caminho rápido para a vitória. Ao contrário, fazem parte de uma guerra clássica de desgaste
que exige esforço continuado de ambos os lados que combatem.
Aqui cabe diferenciar os conceitos de guerra de desgaste e corso dentro da estratégia
naval clássica. De forma geral, ambas são empregadas quando o poder naval não é capaz ou
não precisa exercer o controle do mar e então se dedica a negar o uso do mar ao inimigo. A
diferença entre as duas está no alvo. Corso se destina ao tráfego mercante inimigo, enquanto
desgaste, ao poder naval oponente. Normalmente, são empregadas por um poder naval mais
fraco contra um outro mais forte (MARINHA DO BRASIL, 2004). Para efeito deste trabalho,
não haverá uma preocupação rígida com a utilização desses conceitos, em razão de ambas as
estratégias terem sido utilizadas nas campanhas submarinas de forma abrangente e
concomitante.
O quarto e último aspecto diz respeito à prioridade atribuída ao submarino. Segundo o
autor, esquadras de superfície e flotilhas de submarinos não são alternativas, ou seja,
dificilmente existe uma opção clara da utilização de uma ou de outra. Em vez disso, busca-se
uma complementação de capacidades, criando uma esquadra mais equilibrada, capaz de
atingir os objetivos operacionais e estratégicos.
Assim, ao longo do seu processo de evolução como arma de guerra, o submarino
sempre foi alvo de controvérsias, criando dois grupos bem caracterizados: os que advogavam
em favor de sua utilização, por se tratar da arma do pobre contra o rico; e os que
argumentavam contra, devido ao entendimento de que o submarino seria uma arma injusta ou
uma arma de piratas (HERWIG, 1996).
Para efeito deste trabalho, o vocábulo “submarino” será utilizado como conceito. Ou
seja, significando um navio capaz de submergir e navegar embaixo d`água. Sendo assim,
“submarino” poderá ser usado, mesmo quando se tratar de submersível 78 . Além disso, toda a
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Na estratégia naval, o conceito de negação do uso do mar trata-se de dificultar que o inimigo estabeleça o
controle de uma área marítima, bem como explore os benefícios de tal controle. No caso das campanhas
submarinas na guerras mundiais, tratou-se de impedir que o inimigo tivesse o controle das rotas dos comércio
marítimo, também denominadas de linhas de comunica ções marítimas (MARINHA DO BRASIL, 2004).
78 Os submersíveis foram amplamente utiliza dos no lapso temporal desta pesquisa. São navios de guerra com
capacidade de submergir. Po rém, atuaram majoritariamente na superfície, principalmente durante a rea lização
dos ataques.
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análise foi desenvolvida em face da ameaça representada pelos U-boats no Oceano Atlântico,
tendo vista que o grande esforço de guerra, em termos da guerra submarina nesse espaço
marítimo, foi realizado pelos submarinos alemães.
Nesse sentido, esta seção mostra a evolução do submarino, a partir de um simples
experimento à uma arma de guerra. Além disso, apresenta a dificuldade de integração da
“nova arma” às esquadras, tanto em situação de paz, no caso brasileiro, quanto em tempo de
guerra, no caso alemão. O entendimento histórico de como o invento resistiu ao preconceito
das grandes esquadras de superfície, sobrevivendo ao rótulo de “arma dos fracos e covardes”,
permite uma melhor compreensão da surpresa proporcionada pelos U-boats.

3.1 O Submarino: uma Nova Arma?
O primeiro submarino navegável foi criado em 1626 pelo holandês Cornelius van
Drebbel (1572-1633). Possuía a capacidade de imersão por três horas, graças a um sistema de
renovação de ar e navegava com remos. O invento de Drebbel foi o primeiro capaz de
permanecer totalmente seco ao submergir. Além disso, Drebbel, já naquela época, elaborou a
invenção pensando em sua utilização como arma de guerra. Dessa forma, construiu um
petardo acústico feito de ferro preenchido de explosivo suficiente para destruir um navio de
pequeno porte (COPE, 1942). Porém, sua invenção não foi aceita e como não havia patente, à
época, seus projetos morreram secretamente com ele.
Entre 1771 e 1775, o norte-americano David Bushnell (1740-1824) construiu um
veículo submarino, denominado The American Turtle. O Nome atribuído ao engenho devia-se
ao formato semelhante ao casco de tartaruga (SOUZA, 1986).
Neste contexto, durante a Guerra de Independência Americana, o sargento Ezra Lee
(1749-1821) tripulou o Tortuga e tentou fixar um torpedo na popa da fragata britânica Engle.
Só não logrou êxito porque a fragata tinha revestimento de metal na popa que não permitiu a
fixação do torpedo com o parafuso (COPE, 1942). Dessa forma o torpedo foi levado pela
correnteza e quando o mecanismo de relojoaria atingiu o tempo, o torpedo explodiu longe do
navio assustando os tripulantes ingleses. O acontecimento deu o título de “pai da guerra
submarina” a David Bushnell (SOUZA, 1986).
Anos mais tarde, Robert Fulton (1765-1815), outro norte-americano, construiu o
Nautilus (1801) que possuía maior comprimento e graças aos tanques de ar comprimido
conseguia permanecer mais tempo submerso que o Tortuga. Fulton apresentou seu projeto
para a Inglaterra e para França, porém devido às restrições de velocidade quando navegava na
superfície, não foi levado adiante (COPE, 1942).
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O projeto de Fulton teve fim quando o Ministro da Marinha francesa declarou que
atacar um navio de guerra sem ser visto e por isso, não permitindo oportunidade de reação
deste, seria classificado como pirataria. Além disso, existia um código cavalheiresco na
batalha e o submarino não se enquadrava nele (COPE, 1942). Diante disso, Fulton abandonou
o projeto e criou, em 1803, o primeiro navio movido a vapor.
A Alemanha também se fez representar com o projeto de Wilhelm Bauer (1822-1875)
que construiu seu primeiro submarino em 1850. O submarino de Bauer foi utilizado para
afastar a esquadra dinamarquesa que realizava um bloqueio, à época, no porto de Kiel (COPE,
1942). O experimento não possuía armamento. Mesmo assim, os dinamarqueses se afastaram
ao ver uma engenhoca se aproximar dos navios. Apesar do sucesso inicial, a esquadra
dinamarquesa retornou e Bauer teve que realizar um segundo “ataque”, no qual ele perdeu o
controle do submarino, indo parar no fundo do mar79 . Após isso, não obtendo apoio da Prússia
para novos experimentos, Bauer caiu em desgraça quando apresentou seu projeto para outros
países, como Inglaterra e EUA.
Na Guerra de Secessão (1861-1865), os confederados construíram diversos submarinos
denominados de Davis. Essas embarcações navegavam quase totalmente submersas, ou seja,
apresentavam somente uma pequena borda livre, ficando do lado de fora somente a escotilha e
a chaminé quando movido a vapor. Além disso, tinham a capacidade de carregar uma carga
explosiva como armamento. Com essas embarcações feitas de madeira, os sulistas realizaram
diversos ataques (SOUZA, 1986).
O ataque mais importante, merecedor de destaque, foi realizado pelo submarino
confederado Hunley, em 17 de fevereiro de 1864. Esta máquina atacou a fragata federalista
Housatonic e em razão da explosão, as duas embarcações foram a pique. O acontecimento
ficou registrado na história como o primeiro ataque de um submarino a um navio de guerra.
Curioso notar que outro ataque semelhante, envolvendo submarino e navio de guerra, só
ocorreria, novamente, durante a Primeira Guerra Mundial (COPE, 1942).
Os primeiros inventores tiveram que lidar com diversas dificuldades para aceitação de
seus projetos, como: as restrições operacionais
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dos protótipos não possibilitavam a

utilização como arma de guerra; o alto custo envolvido para o desenvolvimento do invento,
não permitia a possibilidade de construção em escala; e existia uma questão moral envolvida
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Disponível em : <http://subnacho.blogspot.com/2010/10/el-brandtaucher-1850-de-wilhelm-bauer.html>.
Acesso em: 02/09/2019.
80 Principalmente rela cionadas à propulsão e ao armamento.
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que atribuía ao

submarino um caráter de “arma suja”. Dessa forma, os oficiais da alta

hierarquia eram céticos quanto às possibilidades de emprego da “nova arma” (COPE, 1942).
Entretanto, a evolução técnica-industrial trouxe novidades que contribuíram com o
desenvolvimento do submarino,

como: o processo bessemer

81

na siderurgia,

o

aperfeiçoamento do dínamo82 , bem como do acumulador elétrico 83 e a invenção do motor de
combustão interna (SOUZA, 1986). Com o quadro tecnológico mais favorável os projetistas e
engenheiros passaram a ter mais chances de sucesso nos seus experimentos. Dessa forma,
entre 1880 e 1900 observou-se uma corrida entre as principais nações na busca por uma arma
submarina.
Em 1899, o engenheiro marítimo francês Maxime Laubeuf (1864-1939) projetou o
submersível Narval 84 . Consistia em uma embarcação com a forma de um navio na seção
avante e com a concepção do casco duplo, ou seja, um casco interno resistente para suportar
as pressões calculadas e um outro externo, não resistente, que era destinado como tanque de
lastro. Outro diferencial estava na propulsão que consistia em um motor a vapor quando na
superfície capaz de atingir doze nós 85 de velocidade e de um motor elétrico, quando imerso,
atingindo a velocidade de cinco nós (SOUZA, 1986).
A capacidade de desempenhar uma maior velocidade na superfície conferiu ao projeto
de Laubeuf o título de modelo para os modernos submersíveis. Apesar da restrição quanto ao
excessivo tempo para submergir 86 , o Narval foi o primeiro submersível operacional (SOUZA,
1986). Dessa maneira, suas características e a consequente evolução do modelo
proporcionaram a aceitação do submersível como arma com valor militar.
Diferentemente do que possa imaginar, o torpedo não foi desenvolvido junto com o
submarino. Os engenheiros realizaram longa jornada até que fosse definitivamente possível a
utilização do torpedo sem comprometer a segurança do submarino.
Em 1869, Robert Whitehead (1823-1905), gerente dos engenheiros de uma firma em
Fiume, na então Áustria-Hungria, desenvolveu nova arma capaz de atingir a distância
aproximada de 200m. O protótipo autopropulsado navegava a velocidade de 6 nós, utilizandose de pequena hélice que trabalhava de forma compensada. Além disso, carregava carga
explosiva de 18 kg de dinamite (KEMP, 1952).
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O processo de bessemer foi o primeiro processo industrial de baixo custo para a produção em massa de aço a
partir de ferro gusa fundido.
82 Equipamento que gera corrente contínua através da transformação de energia mecânica em elétrica.
83 Equipamento que armazenava a energia destinada aos motores elétricos utilizados quando o submarino estava
abaixo da superfície da água. Foram substituídos mais tarde pelas baterias.
84 O termo foi introduzido pelo próprio Laubeuf para diferenciar o seu projeto dos demais.
85 1 nó de velocidade corresponde a aproximadamente 1,85 Km/h ou 1 milha náutica por hora.
86 O tempo para imersão era de 25 minutos.
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O sucesso do modelo despertou o interesse do Almirantado Britânico que enviou uma
equipe a Fiume para observar os testes na empresa. O experimento mostrou-se tão eficaz que
foi aprovado e patenteado pelo governo britânico tornando-se o famoso torpedo Whitehead
(KEMP, 1952). Estavam abertas as portas para a utilização do binômio torpedo e submarino.
A partir de 1900 o submersível tornou-se mundialmente aceito, suplantando o
submarino puro 87 . Nesse contexto, John Phillip Holland (1840-1914) desenvolveu o primeiro
submersível com o arranjo de propulsão composto de um motor diesel de combustão interna,
um motor elétrico e baterias. Além disso, segundo Souza (1986, p.11), “o submersível
Holland possuía como armamento, o torpedo Whitehead e um primitivo tubo ótico para visão
da superfície, quando mergulhado”. Na mesma época, Simon Lake produziu o Argonaut
Junior, submarino projetado para testar a possibilidade da navegação no fundo do mar. A
competição entre os inventores norte-americanos mostrou-se extremamente salutar para o
aperfeiçoamento dos projetos (COPE, 1942).
No entanto, foi o projeto de Holland o contratado pelo governo norte-americano. Dessa
forma, o submersível tipo Holland deu origem aos submersíveis classe A (Adder), aos classe
B (Cuttlefish) e aos classe C (Octopus). A construtora britânica Vickers adquiriu os direitos
da patente da Holland Company e iniciou, em 1901, a construção dos seus submersíveis do
tipo Adder (SOUZA, 1986).
Vale ressaltar a postura contrária dos ingleses em relação ao uso do submarino. O
principal motivo dessa rejeição advinha do fato que, na época, a Marinha Real Britânica era a
maior do planeta e seus estaleiros privados, como Armstrong e Vickers, recebiam
encomendas de vários países, ou seja, o submarino dividia espaço com os grandes navios
capitais tipo Dreadnought (MARTINS FILHO, 2010). Dessa forma, mesmo considerando o
submarino como uma arma ilícita, os ingleses adquiriram importantes patentes (Holland e
Whitehead), pois temiam, já naquela época, a evolução da guerra submarina (COPE, 1942;
SOUZA, 1986).
Independente da opinião britânica, ao alvorecer do século XX, diversos países
reconheceram o valor potencial do submarino e desenvolveram a ideia de acordo com as suas
necessidades. Nesse contexto, em 1905, a empresa italiana Cesare Laurenti projetou o
submersível da classe Glauco. Esse projeto deu origem aos submersíveis da classe Foca
(1908), construídos na Itália e que se tornariam os primeiros submarinos brasileiros (SOUZA,
1986).
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Neste caso submarino puro se diferencia do submersível, em razão da falta de capacidade de navegar por
longo período na superfície.
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3.2 O Submarino no Brasil
O Brasil não se mostrou insuficiente em termos de espírito inventivo no ramo. Nossos
precursores, a exemplo do que ocorria na Europa e nos EUA, desenvolveram projetos bastante
ambiciosos que foram aprovados pelo Alto Comando da Marinha e, por consequência, pelo
Governo brasileiro (SOUZA, 1986).
A historiografia destaca os seguintes projetos brasileiros: o submarino do ajudante de
máquinas Luís Jacinto Gomes; o submarino do engenheiro Luiz de Melo Marques; e o
submersível do então Tenente Engenheiro Naval Emílio Júlio Hess 88 . Infelizmente, apesar da
aprovação governamental e da opinião pública, nenhum dos protótipos foi efetivamente
construído e operacionalizado (SCARVADA, 1973). Sendo assim, para efeito deste trabalho
será detalhado somente o projeto do Tenente Hess, em razão da existência de um pensamento
estratégico na implantação da ideia89 .
O Engenheiro Hess, estudioso do assunto, percebeu que o submarino puro possuía baixo
valor militar, principalmente em razão da limitada velocidade desenvolvida e do curto raio de
ação. Tais restrições não permitiam que o submarino puro tivesse liberdade de ação em um
enfretamento com os navios de superfície. Sendo assim, concebeu seu projeto com base no
conceito do submersível amplamente aceito na Europa e nos EUA (SOUZA, 1986, p.17).
Dessa forma, Hess procurou resolver os dois problemas principais inerentes ao submarino
puro: baixa velocidade e curto raio de ação.
A solução adotada, após anos de estudo, foi a utilização de um único motor a vapor, em
vez de dois90 , o que resultou, com a retirada dos acumuladores elétricos, na diminuição do
peso da embarcação e por consequência o aumento da velocidade desenvolvida e do raio de
ação (SCAVARDA, 1973). Essa possibilidade de substituir a propulsão por somente um
motor a vapor só se concretizou graças ao advento da Caldeira Hess, de sua invenção
(SOUZA, 1986). Dessa forma, o invento tinha a capacidade de desenvolver velocidade,
quando navegando na superfície, sendo possível interceptar os navios de superfície, realizar
seus ataques e se evadir em segurança.
Entretanto, Hess não limitou seus estudos somente ao nível técnico e operacional do
submersível. Ele elaborou um estudo do emprego estratégico dos submersíveis para a defesa
do litoral brasileiro, principalmente nos portos (SOUZA, 1986). A concepção estratégica do
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Os anos de aprova ção dos projetos, pelo Ministério da Marinha, foram respectivamente: 1892, 1901 e 1905.
Para deta lhes dos inventos de Luís Jacinto Gomes e Luiz de Melo Marques ver: SOUZA, 1986, p.15-17;
SCAVARDA, 1973, p. 43-45.
90 Os submersíveis, na época, utilizavam um motor a vapor ou de combustão interna para navegar na superfície e
outro motor elétrico para na vegar quando submerso.
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Tenente Hess estava fundamentada na defesa do litoral brasileiro utilizando flotilhas de
submersíveis que deveriam ser sediadas em bases de operação espalhadas em diversos portos
da costa brasileira (SCAVARDA, 1973). Assim, essa disposição das bases de submersíveis
proporcionaria ao Brasil a defesa do seu comércio marítimo contra qualquer nação que
tentasse estabelecer um bloqueio naval aproximado ao mesmo.
Segundo Hess, a garantia de defesa de um litoral extenso, como o brasileiro, não deveria
se valer de uma esquadra de superfície poderosa, pois esta não seria capaz de fornecer defesa
estratégica do litoral. O argumento dele se baseava no fato de que a Marinha não estaria
organizada suficientemente, em termos institucionais e de treinamento de pessoal, para
conceber uma esquadra poderosa capaz de realizar tamanha missão. Adicionalmente, Hess
chamou a atenção para a comparação dos custos de se manter uma grande esquadra para
defesa do litoral, como a do Japão à época, e os custos de se estabelecer flotilhas de
submersíveis para este fim (SCAVARDA, 1973). Dessa forma, apresentou solução aceitável,
contrabalançado as questões econômicas do país com a necessidade de defesa do litoral.
Adicionalmente, por ordem do Ministro da Marinha, à época, o invento de Hess foi
submetido à apreciação de conceituados construtores europeus, as casas Whitehead, Krupp e
Farfield, que se prontificaram a executar o projeto, respaldando assim a competência do
Tenente brasileiro. A Farfield ofereceu ajuda financeira para a execução do projeto que
passou a se chamar, Hess-Farfield (SOUZA, 1986; SCAVARDA, 1973). Entretanto, mesmo
sendo aceito em 1905, não foi dessa vez que se valorizou o gênio inventivo de um brasileiro
(SOUZA, 1986). Dessa forma, o projeto de Hess foi arquivado, assim como os demais.
O próprio Emílio Hess lamentou-se por não ter conseguido vencer as barreiras que
impediram a construção de um submarino nacional:
“Infelizmente bem minguado tem sido o resultado dos meus esforços. A indiferença
que em geral acolhe os assuntos novos, a rivalidade inevitável nas classes com
organização burocrática, a deficiência de autoridade de minha parte para tratar de tão
importante assunto e mesmo a falta de continuidade de vistas na alta administração
do país, como consequência natural do nosso regime polít ico, anularam sempre os
resultados que, porventura, fora possível lograr após árduos e estafantes
trabalhos”(HESS apud SCAVARDA, 1973, p.47).

A dificuldade enfrentada, à época, na tentativa de alterar o status quo da visão
estratégica do Alto Comando da Marinha e do Governo brasileiro pode ser atribuída a dois
aspectos. O primeiro está relacionado ao momento histórico no qual surge a ideia do
submarino no Brasil que coincide com o período do navalismo, fenômeno que influenciou a
corrida armamentista naval no Cone Sul (ARAÚJO, 2005). Dessa forma, o debate acerca da
esquadra necessária, como visto na seção anterior, se realizava com vistas na estratégia
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ofensiva da batalha decisiva 91 para afrontar a vizinha Argentina, esvaziando, nesse contexto, a
importância do submarino. O segundo tem a ver com a mudança em instituições. Conforme
apresentado no quadro teórico, o processo de mudança dentro das instituições militares sofre
forte resistência do conservadorismo, manifestado através do tradicionalismo cultural das
concepções básicas de emprego da força.
Todavia, a ideia de dotar a Marinha do Brasil com submarinos não morreu com o
arquivamento do projeto Hess, haja vista a inclusão de três submarinos no Programa Naval de
190492 . O próprio Almirante Júlio César de Noronha, quando ocupava o cargo de Chefe do
Estado-Maior General da Marinha, em 1894, já advogava em favor de dotar a esquadra com
submarinos. Argumentou ele no relatório apresentado ao Ministro da Marinha em 1895:
“esses instrumentos de guerra que, em repetidas experiências, deram provas satisfatórias, são,
a meu ver, poderosos, elementos de ataque como de defesa dos portos e suas cercanias”
(SOUZA, 1986, p.20, grifo nosso).
Assim, o Almirante brasileiro, um firme opositor da utilização de navios pesados para
defesa do litoral, já deixava claro a sua posição em relação à nova arma e para que fim deveria
ser utilizada.
Anos depois, quando à frente da pasta dos Negócios da Marinha, o Almirante Júlio de
Noronha justificou a importância da inclusão dos submarinos no Programa Naval de 1904:
“Os submarinos, a despeito de sua fraca velocidade, quando imersos, sendo
invisíveis, podem, no seu curto raio de ação, desferir golpes mortais nos mais
poderosos navios. [...], o submarino é de valor inestimável. Com esses elementos,
isto é, com submarinos e torpedeiros, o bloqueio dos portos, em pequena distância,
será impossível, mormente à noite. No meu entender, devemos fazer aquisição de
três submarinos do sistema Holland, [...] ou de qualquer outro que mais vantagens
venha a oferecer” (BRASIL, 1904, p. 10, grifos nossos).

A preocupação do Almirante brasileiro em reestruturar a Força Naval com uma
esquadra equilibrada permitiu que o submarino entrasse definitivamente na história naval
brasileira. Entretanto, seria percorrida uma longa jornada até que a esquadra finalmente
recebesse os primeiros submarinos, fato que só ocorreu em 1914 com a chegada dos
submersíveis classe Foca, mais conhecidos como classe F (SOUZA, 1986).
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A batalha decisiva é uma concepção estratégica naval clá ssica elaborada por Alfred Thayer Mahan (18401914) em seu livro The Influence of Sea Power upon History. Ela preconiza o engajamento das principais forças
oponentes pa ra destruição do poder naval inimigo em um único e decisivo go lpe (MARINH A DO BR ASIL,
2004).
92 O Programa de 1904 permanece sendo a referência quando o a ssunto é submarino. Apesar de ter sido alterado
pelo Min istro Alm irante Alexandrino Faria de Alencar em 1906, os três submersíveis permaneceram como no
programa original.

73

O processo para a aquisição dos submersíveis contou também com a colaboração da
imprensa ao permitir espaço, em seus periódicos, para a publicação de artigos relacionados ao
submarino e conveniência da aquisição dessa nova arma para o Brasil. Nesse contexto, o
Jornal do Commercio desempenhou papel fundamental permitindo que jovens tenentes, como
Emílio Hess e Felinto Perry, tivessem espaço para apresentar seus trabalhos, frutos de anos de
estudo.
Felinto Perry era um oficial com reconhecimento na esfera naval e extra Marinha. Sua
carreira havia sido marcada por eventos notáveis93 . Além disso, era estudioso e entusiasta do
submarino (SOUZA, 1986), haja vista, a maneira clara, técnica e corajosa como apresentou
seu trabalho ao público na página do Jornal do Commercio, em junho de 1901:
“O mundo marítimo contemporâneo assiste neste começo de século, com a
consagração do submarino como arma de guerra, aos primeiros sintomas de uma
profunda transformação dos meios e processos da guerra naval. Uma esquadra só
estará segura dentro de um porto defendido por submarinos” (PERRY apud
Jornal do Commercio, primeiro de junho de 1901, grifos nossos)94 .

Felinto estava chamando a atenção daqueles que ainda acreditavam que uma esquadra
de superfície composta por navios pesados seria a solução para a defesa marítima brasileira. E
acrescentou:
“O nosso litoral tão caprichosamente recortado de enseadas e abrigos de toda
sorte, apresenta -se como um excelente campo de ação natural para a evolução de
submarinos. À sombra de sua s ilhas, dos seus arrecifes, da arrebentação das suas
restingas como o dorso de uma rocha à flor d`água, no momento em que o
crepúsculo envolvendo a terra confunde e apaga os objetos, ele, sorrateiramente, se
aproxima à distância de enviar a morte ao flanco do mais poderoso couraçado.
[...] nunca engenho de destruição fez dar ao homem mais largo passo para os
ideais de civilização” (PERRY apud Jornal do Commercio, primeiro de junho de
1901, grifos nossos).

A visão de Perry quanto à utilização do submarino como arma de guerra se aproximava
da concepção de defesa apontada por Emílio Hess e Júlio de Noronha, ou seja, o submarino
nasceu, pelo menos no Brasil, como uma arma defensiva essencialmente dissuasória 95 , sendo
capaz, no entendimento daquela época, de evitar o conflito somente por existir.
Assim, em 17 de julho de 1914, foi criada a Flotilha de Submersíveis 96 composta pelos
submersíveis F1, F3 e F5 (também chamados de FF), construídos em La Spezia, na Itália.
Esses navios permaneceram em atividade até 1933. Durante esse período, os Classe F foram
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Mais detalhes da carreira do Almirante Felinto Perry, ver: Souza, 1986, p. 24

94 Disponívelem:<http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=364568_09&PagFis=2392&Pesq=1%2

0de%20junho%20de%201901>. Acesso em: 10/10/2019.
95 Apesar de não ser o termo utilizado por nenhum dos idealizadores do submarino, o conceito moderno é cabível
tendo em vista a capacidade que a arma submarina tem de coagir o oponente.
96 Instituída pelo Aviso 3447, de 17/07/1914 do Ministério da Marinha e Ordem do Dia 84/1914/507 do EstadoMaior da Armada. Tendo como primeiro comandante o Almirante Felinto Perry.
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empregados em patrulhas nas proximidades do porto do Rio de Janeiro, inclusive durante a
Primeira Guerra Mundial (SOUZA, 1986).
Sendo assim, a concepção de emprego dos novos submersíveis estava baseada em uma
estratégia de defesa de porto. Porém, segundo Souza (1986), a contribuição dos FF foi além
do que se poderia imaginar. Em que pese as limitações do material que não permitiam um
afastamento longo, os FF criaram espírito de corpo para os profissionais da área, o que para
um submarinista é fundamental. O próprio Souza revela o sentimento que os FF trouxeram
para toda a Flotilha:
“Os nossos FF prestaram inestimáveis serviços à Marinha, ao longo de vinte anos de
serviço ativo. Podemos afirmar que a sua contribuição maior, além da iniciação à
arte submarinista no Brasil, foi o insubstituível e inquebrantável espírito de classe
a que deram origem, congregando os seus orgulhosos e abnegados filhos numa
família rica em tradições” (SOUZA, 1986, p.30-31, grifo nosso).

Assim, os FF deram início a um sentimento de pertença que integra os submarinistas
brasileiros até os dias atuais.
Após os Classe F, a Marinha encomendou da Itália (La Spezia) o Submarino de
Esquadra (SE) Humaitá, que foi lançado ao mar em 11 de junho de 1927 e incorporado à
Esquadra brasileira em 20 de julho de 1929 97 . Tratava-se de submarino mineiro de grande
porte (APÊNDICE A). Entretanto, em que pese a maior autonomia e velocidade, o Humaitá
foi empregado de maneira semelhante aos FF, ou seja, em patrulhas costeiras na área do Rio
de Janeiro para defesa do porto.
A explicação parcial para a subutilização do meio estaria no fato da existência de
somente um submarino capaz de acompanhar a esquadra, já que, em razão da pouca
autonomia, os FF não poderiam ser empregados. Adicionalmente, estudos realizados na
Escola Naval de Guerra (ENG) mostravam que, em operação conjunta com a Esquadra
brasileira, seriam necessários pelos menos quatro submarinos (MINISTÉRIO DA
MARINHA, 1930a).
Nesse contexto, o Programa Naval de 1932, apresentado pelo Contra-Almirante
Protógenes Pereira Guimarães em seu relatório ao Chefe do Governo Provisório 98 , continha a
proposta sugerida pelo Estado Maior da Armada pela urgência de “6 submarinos dos quais,
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Aviso Min isterial No 2391 de 20 de julho de 1929, do então Ministro da Marinha Arnaldo Siqueira Pinto da
Luz.
98 Relatório apresentado ao Exmo. Sr. Chefe do Governo Provisório Dr. Getúlio Dornelles Vargas pelo Contra
Almirante, Ministro de Estado dos Negócios da Marinha. Período 1931 até 11 de junho de 1932, p. 19.
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dois mineiros” (BRASIL, 1932, p. 19). O subsídio inicial, do qual se valeu o Estado-Maior da
Armada, foi fruto de um estudo originado na Escola Naval de Guerra99 .
O estudo elaborado pelo Chefe da Seção de Estratégia foi apresentado através de um
memorando interno encaminhado ao Chefe do Departamento de Operações datado de 29 de
julho de 1930. No documento, intitulado de Tipo de Submarinos, buscou-se explicitar as
missões que poderiam ser atribuídas ao submarino quando operando de forma independente
ou em conjunto com o Corpo de Batalha (CB)100 , conforme pode-se verificar:
“ [...] importantes missões que podem com igual probabilidade lhes ser atribuídas,
tais como: as de ataque tanto o premeditado e ofensivo, quanto o avançado, no
tempo e no espaço, em áreas inimigas, como ainda nos esclarecimentos estratégicos
e coberturas ofensivas ou defensivas, quer em cooperação com a Esquadra quer
como grupo tarefa independente e autônomo”(MINISTÉRIO DA MARINHA,
1930a, p.1, grifo nosso).

A análise desse documento revela que no início da década de 1930 a Marinha do Brasil
havia ampliado o horizonte em relação à utilização do submarino, ou seja, foram adicionadas
outras concepções de emprego além da defesa de porto.
Assim, concluiu-se no estudo: “deste modo superficialmente considerados esses fatores
podemos sem grande receio de errar concluir que o tipo do nosso atual Humaitá poderia
satisfazer aos mais indispensáveis requisitos dos submarinos mais aconselháveis a serem
construídos no presente momento” (MINISTÉRIO DA MARINHA, 1930a, p.2, grifo nosso).
Os principais requisitos definidos no estudo foram: capacidade de realizar minagem;
velocidade capaz de acompanhar o CB (18 nós); velocidade em imersão não inferior a 10 nós;
e grande raio de ação. Ademais, acrescentou sugerindo uma quantidade de seis submarinos
para que se tivesse sempre quatro unidades disponíveis para operar com o Corpo de Batalha
(MINISTÉRIO DA MARINHA, 1930a, p.2).
O estudo foi endossado e encaminhado ao Diretor da ENG pelo Chefe de Departamento
de Operações, através do Memorando No 13 de 6 de agosto de 1930. No documento, a
sugestão de aquisição ou construção de submarinos do tipo Humaitá foi ratificada.
Adicionalmente, acrescentou-se uma análise: “o nosso estudo nesta Escola nos indica até o
presente que o nosso Corpo de Batalha não procurará a área do Rio do Prata para uma
ação decisiva. Por outro lado, sempre é admitida a possibilidade de ataques por submarinos
antes do inimigo alcançar nossas águas” (MINISTÉRIO DA MARINHA, 1930b, p.2, grifo
nosso).
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Através do Memorando No 70 de 10/07/1930, o Estado-Maior da Armada determinou que a Escola Naval de
Guerra elaborasse um subsídio que definisse o tipo de submarino adequado a operar com o Corpo de Batalha.
100 O C.B. seria o núcleo da Esquadra. Em term os mais atuais seria o Corpo Principal de uma esquadra no mar.
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Percebe-se que o estudo foi elaborado levando-se em consideração a força naval
oponente, ou seja, não fez parte da apreciação a utilização de submarinos contra o comércio
marítimo do inimigo. Ainda nesse contexto, a análise revela que a Armada argentina, à época,
ainda era considerada uma ameaça. Sendo assim, o estudo do emprego dos meios estava
relacionado às possibilidades desse inimigo, bem como às características da área de interesse.
Nesse quadro, o documento chama a atenção para as características da área marítima do
Estado do Rio Grande do Sul e do estuário do Prata, principalmente em relação à
profundidade média de 20 braças 101 que caracteriza aquela região (MINISTÉRIO DA
MARINHA, 1930b, p.2-3). Dessa forma, o tipo de submarino escolhido deveria ser capaz de
operar com segurança na profundidade indicada.
A análise do Chefe de Operações da ENG tinha por objetivo alertar que caso não fosse
atendida a sugestão indicada, devia-se buscar um tipo de submarino que preenchesse os
requisitos mencionados. Sendo assim, concluiu-se que o submarino ideal para o momento
seria um semelhante ao SE Humaitá.
Apesar dos subsídios apresentados, os três submarinos italianos adquiridos, em 1937,
não atendiam os requisitos solicitados, tanto em termos de capacidades quanto em quantidade.
A justificativa aparente encontra-se nos relatórios ministeriais que evidenciam as dificuldades
encontradas no processo de renovação dos meios da Esquadra brasileira, fazendo com que a
opção, para o caso dos submarinos, fosse o mercado compensado europeu, conforme visto no
Seção 2.
No relatório de 1932 do Ministro Protógenes Guimarães, estava prevista a aquisição ou
construção de 6 submarinos, dos quais 2 mineiros, ou seja, não ficou clara as características
do submarino, nem mesmo o deslocamento (BRASIL, 1932, p. 19). No ano seguinte, o
Almirante Protógenes apresentou novamente o programa de renovação de meios deixando
claro que se tratava de um estudo realizado pelo Estado-Maior da Armada e endossado pelo
Conselho do Almirantado. Nesse relatório não houve alteração em relação aos submarinos.
Salientou-se, somente, com relação à construção ser no Brasil (BRASIL, 1933/34, p.14).
A alteração aparece no relatório do ano de 1935, no qual o Sr. Ministro Protógenes
reforça a necessidade da renovação da esquadra, ratificando a quantidade de 6 submarinos,
porém de 900 toneladas (BRASIL, 1935, p.8). Adicionalmente, o Almirante reforça a
dificuldade de se construir os meios no país sem uma indústria siderúrgica para a fabricação
do aço (BRASIL, 1935, p.32). Dessa forma, as mudanças no Programa Naval de 1932, em
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relação aos submarinos, só ficam claras na gestão do Vice-Almirante Henrique Aristides
Guilhem.
O relatório do Almirante Guilhem, referente ao período de 1937-1939, apresentou
justificativa para a aquisição dos três submarinos italianos da Classe Perla que, no Brasil, se
tornaram os Classe T:
“O desaparelhamento naval exigia providencias urgentes para que fossem obtidas no
menor prazo possível unidades pa ra a Esquadra, não só como elemento de força,
como para prosseguir o treinamento do pessoal, mantendo-o em condições
eficientes, e não perder o esforço já dispendido com a instrução profissional”
(BRASIL, 1937/39, p.20, grifo nosso).

Assim, percebe-se que a necessidade premente da manutenção técnica e doutrinária se
impôs. Naquele momento, o poder naval submarino brasileiro estava limitado a um único
submarino: o SE Humaitá.
Um outro fator facilitador para a aquisição, foi o benefício inerente ao comércio de
compensação que o Brasil mantinha com a Itália, uma vez que, a aquisição dos submarinos
Tupi, Tamoio e Tapajó, em outubro de 1937, seguiu esse arranjo.
Para fechar a transação “Roma concordou que o valor fosse pago em 60% de algodão e
40% em outros produtos agrícolas” (WALDMANN, 2015, p.8). Com a incorporação dos
Classe T, em 10 de outubro de 1937, a Flotilha de Submersíveis foi reativada. No entanto,
devido à pouca autonomia (2.150 milhas a 8,5 nós), a concepção de emprego dos novos
submarinos manteve-se restrita à defesa litorânea de curto alcance (APÊNDICE A).
Sendo assim, pode-se perceber que a Marinha do Brasil, dirigiu seus esforços, em
relação à arma submarina, para a defesa litorânea e nunca no treinamento dos navios de
superfície, mesmo após as experiências da DNOG na 1a GM. Uma explicação parcial para
esse desenvolvimento afastado entre submarinos e navios de superfície, encontra-se na
inexistência, à época, de navios preparados para combater submarinos (GAMA, 1982).
Esse quadro só sofreu alteração durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Flotilha
de Submarinos foi incorporada à Força Naval do Nordeste, participando ativamente do
adestramento de escolta a comboios e de táticas antissubmarino 102 para unidades de superfície
e aeronaves (SOUZA, 1986).
A historiografia naval revela que o submarino foi inicialmente subestimado como arma
de guerra pela maioria das potências navais. Sendo assim, o Brasil não foi o único a deixar o
desenvolvimento do poder naval submarino em segundo plano. No entanto, apesar da ideia
inicial de utilização do submarino como arma essencialmente defensiva, principalmente nos
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portos, o avanço da tecnologia permitiu ampliar a concepção de emprego da arma. Nesse
contexto, a guerra no mar, durante a Primeira Guerra Mundial, trouxe uma novidade alemã
que poucos esperavam: o ataque impiedoso ao comércio marítimo. A chamada guerra
submarina irrestrita, conforme será visto adiante.
3.3 O Submarino na Grande Guerra: “A Melhor e mais Precisa Arma”
Quando irrompe a Primeira Guerra Mundial, em 1914, a Marinha Real britânica e
Marinha Imperial alemã já vivenciavam uma corrida armamentista naval que havia iniciado
10 anos antes, quando os interesses por colônias e rotas comerciais colocam os dois países em
choque (ALVES DE ALMEIDA, 2013).
A marinha britânica possuía superioridade decisiva em termos de navios capitais 103 .
Eram 45 britânicos contra 26 alemães (SONDHAUS, 2013). Dessa forma, valendo-se de sua
superioridade naval, impôs à esquadra alemã um boqueio afastado104 desde o início da guerra.
A ideia do Almirantado britânico seria manter a esquadra alemã retida no mar do Norte pela
Home Fleet105 , sediada em Scapa Flow (Escócia). Esperava-se, com isso, ou atrair a esquadra
inimiga para uma batalha decisiva, na tentativa de levar à destruição definitiva da esquadra
alemã ou mantê-la no porto.
Os alemães, por sua vez, impossibilitados de enfrentar diretamente a Home Fleet,
buscavam diminuir o poder desta, através do desgaste, utilizando-se de incursores de
superfície. Esses navios, utilizados como elemento de provocação, realizavam rápidas surtidas
que consistiam em bombardeios em terra e ataques ao comércio com o intuito de atrair os
navios capitais britânicos para uma armadilha formada pelos couraçados (HUMBLE, 1974;
SONDHAUS, 2013).
A tática consistia em atrair parte da Home Fleet à batalha com o núcleo da Esquadra de
Alto-Mar alemã, na esperança de conseguir uma vitória estratégica que reduzisse ou
eliminasse a superioridade da Esquadra britânica. Porém, a tática idealizada pelo
Comandante-em-Chefe da Esquadra de Alto Mar alemã, Almirante Reinhardt von Scheer
(1863-1928), resultou no maior receio do Imperador Guilherme II (SONDHAUS, 2013): uma
batalha decisiva com a Grande Esquadra britânica.
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Couraçados e cruzadores de batalha.
O b loqueio afa stado se justifica va devido a utilizaçã o do submarino e do avião, mesmo que de forma
rudimentar, na Primeira Guerra Mundial.
105 Home Fleet – Esqua dra responsável pela defesa do mar do Norte e pelo reforço à Esquadra do Canal. Ver:
ALVES DE ALMEIDA, 2013, p. 340
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Dessa forma, a 31 de maio de 1916 travou-se a Batalha da Jutlândia, a oeste da costa
dinamarquesa. Foi a primeira batalha naval entre esquadras de alto-mar, após a corrida
armamentista impulsionada pela teoria mahaniana e fomentada no Reino Unido e na
Alemanha, pelos Almirantes Fisher e Tirpitz, respectivamente (HUMBLE, 1974). Para efeito
deste trabalho, a Batalha da Jutlândia106 não será esmiuçada, tendo em vista que o resultado da
batalha em lide e suas consequências são o que realmente interessam para o objeto desta
pesquisa.
A importância que revestiu essa batalha encontrava-se na garantia, por parte do Reino
Unido, da manutenção da supremacia naval que por consequência, permitiria a segurança d as
linhas de comunicações marítimas responsáveis pelos seus suprimentos e dos aliados da
Tríplice Entente107 .
O resultado correspondeu a uma vitória tática alemã, tendo em vista que, em termos
numéricos a Royal Navy teve maiores perdas. Por outro lado, a vitória estratégica pode ser
creditada aos britânicos, em razão da manutenção do controle do mar a partir do retorno da
esquadra alemã para o porto de Wilhelmshaven (VIDIGAL, 2009; ARARIPE, 2006). Dessa
forma, “a celebração da vitória na Jutlândia logo deu lugar à tristeza, quando ficou claro que
a batalha nada fizera para alterar a situação estratégica no mar do Norte” (SONDHAUS,
2013, p.315, grifo nosso).
Nesse quadro, em agosto de 1916, Scheer colocou a Esquadra de Alto-Mar em ação
novamente. Porém, nessa ocasião os submarinos acompanharam os navios capitais e tentaram
estabelecer armadilhas para os navios britânicos. As missões não obtiveram o sucesso
esperado, ou seja, nenhum navio capital inglês foi afundado (SONDHAUS, 2013). As lições
aprendidas até então haviam tornado ambas as marinhas mais prudentes na utilização de
navios capitais.
Diante do impasse na frente terrestre, uma solução germânica para a questão naval
precisava ser alcançada. A pressão por uma maior participação, que justificasse a existência
de tão poderosa marinha crescia significativamente, com o aumento do sofrimento das tropas
no campo de batalha (VIDIGAL, 2009). Dessa forma, a guerra ao comércio marítimo
britânico que “sempre foi uma das possibilidades oferecidas à Marinha Imperial alemã”
(ALVES DE ALMEIDA, 2013, p.356), revelava-se como uma solução de risco para a questão
naval.
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Detalhes do desenrolar da Batalha Naval da Jutlândia , em: VIDIGAL, 2009, p. 362-372.
No início da 1 a GM as alianças militares na Europa estavam divididas da seguinte forma: Tríplice Entente
formada pelo Reio Unido, França e Império Russo e as Potências Centrais, Alemanha, Áustria-Hungria e
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O principal risco vislumbrado pelos estrategistas alemães residia no fato de que atacar o
comércio marítimo indiscriminadamente poderia atrair os EUA para a guerra (SONDHAUS,
2013). Tal situação deveria ser evitada a todo custo. Nesse sentido, vale ressaltar que o
principal motivo da interrupção dos ataques irrestritos de submarinos em 1915 foi o
afundamento do navio de passageiros inglês Lusitânia pelo U-20 na costa da Irlanda (ALVES
DE ALMEIDA, 2013). O evento deixou 1.198 mortos, entre eles, 128 cidadãos norteamericanos, causando forte repercussão na opinião pública estadunidense (SONDHAUS,
2013).
Nesse contexto, ao final de 1916, o Império Alemão inic iou uma guerra submarina
discriminada108 que viria se tornar irrestrita, em fevereiro de 1917. Mesmo com as restrições
impostas, os submarinos alemães afundaram em cinco meses, “o dobro da tonelagem109 obtida
nos sete meses de guerra submarina indiscriminada d e 1915” (SONDHAUS, 2013, p.316).
Os resultados animadores fizeram com que o Alto Comando Naval alemão repensasse a
possibilidade do retorno da guerra submarina irrestrita. Dessa forma, os líderes alemães
calcularam se os benefícios justificariam o risco de intervenção dos EUA na guerra. No
cálculo estratégico germânico, levou-se em consideração que os EUA levariam mais de um
ano para empregarem forças significativas na frente ocidental. Este e outros motivos foram
decisivos para a retomada da guerra submarina irrestrita em fevereiro de 1917, conforme
Theobald von Bethmann Hollweg110 explicou em seu discurso ao Reichtag em 31 de janeiro
de 1917:
“Em primeiro lugar, o fato mais importante de todos é que o número de nossos
submarinos aumentou consideravelmente em comparação com a primavera passada
e, assim, criou-se uma base sólida para o êxito. A segunda razão, também decisiva, é
a má colheita de trigo do mundo. A Inglaterra, a França e a Itália já se deparam com
isso, com sérias dificu ldades. Por m eio de uma guerra submarina indiscriminada,
temos a firme esperança de levar essas dificuldades a um ponto insuportável. A
questão do carvão também é vital na guerra. Já é crítica, como os senhores sabem,
na Itália e na França. Nossos submarinos irão torná -la ainda mais crítica. [...] Nesse
sentido, o tempo e a guerra de submarinos e cruzadores prepararam o terreno para
um golpe decisivo” (HOLLWEG, 1917, tradução nossa)111 .
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Nessa modalidade a guerra submarina deveria obedecer algumas regras internacionalmente aceitas conforme
“a lei do mar que determinava que o submarino deveria se aproximar do alvo, o navio mercante, emergir,
identificá -lo, verif icar se era amigo, inimigo ou neutro, determinar a evacuação da tripulação e afundá-lo”
(ALVES DE ALMEIDA, 2013, p.356).
109 Em 1915 a guerra submarina irrestrita afundou 787.120 toneladas. Porém, no período de setembro de 1916 a
janeiro de 1917, os submarinos afundaram 1.535.860 toneladas de navios. (SONDHAUS, 2013).
110 Chanceler alemão no período de 1909 a 1917.
111 Disponível em: <https://www.firstworldwar.com/source/uboat_bethmann.htm>. Acesso em: 18/10/2019.
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O discurso de Hollweg mostra-se revelador no sentido da convicção que os líderes
germânicos tinham a respeito dos resultados que a guerra submarina irrestrita poderia
proporcionar. E acrescentou:
“O Almirantado e a Frota de Alto-Mar têm a firme convicção – uma convicção que
tem seu suporte prático na experiência adquirida na guerra submarina – de que a
Grã-Bretanha será obrigada à paz pelas armas. [...] Nenhum de nós fechará os
olhos à gravidade do passo que estamos dando” (HOLLWEG, 1917, tradução nossa,
grifo nosso)112 .

Assim, a partir de primeiro de fevereiro de 1917, o Império Alemão declarou que os
submarinos alemães afundariam, sem aviso prévio, todos os navios mercantes que avistassem
dentro das áreas marítimas estabelecidas (MARTINS, 1997). Arcando com as consequências
da decisão de empregar, segundo Hollweg (1917), “a melhor e mais precisa arma [...] para
ajudar o povo a sair do infortúnio e da desgraça que nossos inimigos planejam para ele
(HOLLWEG, 1917, tradução nossa)113 ”.
A utilização dos submarinos como uma espécie de contra bloqueio tinha como objetivo
principal desferir o golpe fatal no tráfego marítimo da Tríplice Entente, principalmente o
britânico. Acreditavam, contudo, as autoridades navais do Império Alemão que seis meses de
uma guerra submarina sem restrições, afundando tantos navios quantos fossem possíveis,
levaria os aliados da Entente a uma paz negociada que seria favorável à Alemanha
(MARTINS, 1997; VIDIGAL, 2009).
Sendo assim, o submarino que, até aquele momento, havia desempenhado papel de
coadjuvante na guerra naval, tornou-se a tábua de salvação para Império alemão. O próprio
Almirante Tirpitz escreveu em suas memórias: “[...] a guerra submarina sem restrições, que
mais cedo poderia aparecer como uma manifestação de força, foi levada a efeito como um ato
de desespero, com uma meia-coragem e um prestígio já rompido” (TIRPITZ, 1919, apud
MARTINS, 1997, p. 260, grifo nosso).
No início da retomada da guerra submarina irrestrita, a Alemanha possuía 105
submarinos, um terço dos quais estavam no mar (SONDHAUS, 2013). A campanha dos Uboats na Primeira Guerra Mundial foi baseada, principalmente, em dois tipos de submarinos:
os submarinos mineiros e os submarinos armados com torpedos. Dentre os mineiros,
destacavam-se as classes UC e UE. Os classe UC foram desenvolvidos em três versões,
variando de 183 a 511 toneladas. Possuíam três tubos lançadores com capacidade de lançar
minas. Devido à pouca autonomia, as operações se restringiam ao litoral (BAGNASCO,
1977).
112
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Disponível em: https://www.firstworldwar.com/source/uboat_bethmann.htm. Acesso em: 18/10/2019.
Ibdem.
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A classe UE, concebida para operação oceânica, existiam em duas versões: os UE I e os
UE II. Os UE I possuíam deslocamento de 755/830 toneladas, com capacidade de lançar 32
minas, além dos torpedos. Já os classe UE II deslocavam 1.164/1.512 toneladas e tinham
capacidade de lançar até 48 minas por dois tubos lançadores especiais. O acréscimo nas
dimensões permitia maior raio de ação, cerca de 13.800 milhas, navegando a velocidade de 8
nós (BAGNASCO, 1977).
Com relação aos submarinos armados com torpedos, os alemães desenvolveram três
tipos principais, classificados de acordo com o deslocamento: o Mittle-U ou submarino de
deslocamento médio; o U-cruiser ou submarino cruzador; e o classe UB ou submarino
costeiro. Os classe UB foram desenvolvidos em três versões, variando de 142 a 650 toneladas.
Suas limitações permitiam somente a utilização em ações de defesa costeira e reconhecimento
da esquadra inimiga. A versão UB III, desenvolvida em 1917-18, devido ao maior
deslocamento, perdeu muitas de suas características costeiras. Essa versão mostrou-se um
verdadeiro sucesso e foi utilizada anos mais tarde como protótipo do famoso Tipo VII da
Segunda Guerra Mundial (BAGNASCO, 1977; APÊNDICE B). A Figura 1 mostra a evolução
dos U-boats costeiros e oceânicos, a partir do UB III, no período pós 1a Guerra Mundial.
Figura 1 – Desenvolvimento dos submarinos alemães, 1930-1945.

Fonte: BADNASCO, Erminio. Submarines of World War Two. London: Lionel Levental
Limited, 1977, p. 55
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Na 1a GM, os Mittle-U foram os mais difundidos, sendo os responsáveis pela maioria
dos ataques aos navios mercantes. Já os U-cruiser “foram originalmente concebidos como
submarinos de carga que permitiam à Alemanha romper o bloqueio britânico e fazer comércio
com os Estados Unidos” (SONDHAUS, 2013, p.335). Porém, sua utilidade como mercante
mostrou-se pouco eficaz. Dessa forma, foram transformados em “submarinos cruzadores”
que, devido ao raio de ação, tinham a capacidade de realizar ataques em águas norteamericanas, após a entrada dos EUA na guerra (SONDHAUS, 2013).
Independentemente do tamanho, o cotidiano em um submarino alemão era praticamente
o mesmo. Os espaços confinados, o cheiro constante de óleo e a umidade no interior do casco
tornava a vida dos tripulantes bastante insalubre. Nas raras ocasiões nas quais permitiam-se
relaxações, a tripulação aproveitava da maneira que podia. O capitão Paul König, comandante
do U-155, lembrou em suas memórias que, com o clima quente, mar calmo e ausência de
ameaça imediata, aproveitava-se para ir à superfície para secar as roupas úmidas e pegar sol
(SONDHAUS, 2013).
As tripulações eram comandadas por um Capitão-Tenente com um ou, no máximo, dois
outros oficiais subalternos para auxiliá-lo. Essa configuração tinha a finalidade de permitir a
aproximação entre oficiais e marinheiros. Além disso, a escassez de espaço impedia que
houvesse diferenças sociais semelhantes ao que ocorria nos navios de superfície, onde os
oficiais desfrutavam de aposentos particulares. Nesse sentindo, uma vez que operavam
isoladamente, o comandante tinha mais autonomia com sua tripulação (SONDHAUS, 2013).
Assim, apesar das reais dificuldades vivenciadas no cotidiano, as peculiaridades do
submarino possibilitaram que suas tripulações (oficiais e marinheiros) apresentassem um
moral muito melhor do que as tripulações de navios maiores, a ponto de refletir no
desempenho geral durante a guerra. Enquanto os marinheiros nos navios de superfície se
amotinavam, nos U-boats as tripulações estavam sempre prontas para uma nova patrulha.
A tática básica dos U-boats na Primeira Guerra Mundial era de “patrulha” em áreas
marítimas onde se esperava que o tráfego marítimo do inimigo passaria. Dessa forma, se
deslocavam até o local navegando na superfície, submergindo apenas para atacar ou se evadir
(WALDMANN, 2018).
Os resultados dos primeiros meses da campanha submarina mostraram-se auspiciosos
para o Império alemão, com o afundamento de “520.410 toneladas de navios em fevereiro de
1917,

564.500

toneladas

em

março

e

impressionantes

860.330

toneladas

em
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abril”(SONDHAUS, 2013, p.317) 114 . Curiosamente, mesmo mês da entrada dos Estados
Unidos na guerra.
Ao todo, durante a Primeira Guerra, os submarinos alemães afundaram 11,9 milhões de
toneladas de navios, porém ao seguinte preço: 178 de 335 desses submarinos foram
afundados, dos 11.000 oficiais e marinheiros, um total de 4.474 submarinistas alemães
perderam a vida. A maioria dos submarinos alemães foram afundados por operações
antissubmarino. Essas operações foram responsáveis pelo afundamento de 134 submarinos
(SONDHAUS, 2013).
As operações antissubmarino, realizadas pela Tríplice Entente, consistiam em ações que
dificultavam a atuação dos submarinos, ou seja, tratava-se de contramedidas que, quando
adotadas, visavam suplantar a arma submarina. Segundo Alves de Almeida (2013), as
contramedidas usadas pelos ingleses e seus aliados tinham caráter defensivo, tendo sido
adotadas, inicialmente, as seguintes ações:
“[...] aumento das patrulhas nas zonas de atuação dos submarinos, de modo a
localizá-los e destruí-los até com uso de hidroplanos; o desvio das linhas de
comunicação aliadas de área s perigosas; o uso de navegação por ziguezague, de
modo a dificultar o problema de tiro torpédico por parte do submarino e a instalação
de canhões nos mercantes para autodefesa” (ALVES DE ALMEIDA, 2013, p.357,
grifo nosso).

O maior impedimento para realizar um ataque a um submarino, residia na capacidade
deste de se ocultar, não permitindo a sua localização exata, ou seja, somente após a
localização, o ataque e a consequente destruição do submarino tornavam-se possíveis. Dessa
forma, é possível perceber que a iniciativa das ações sempre foi uma prerrogativa do
submarino, colocando os meios de superfície em uma situação de defesa, até o momento da
localização daquele.
A busca e localização dos submarinos era realizada essencialmente de modo visual,
utilizando-se vigias equipados com binóculos que realizavam busca na superfície na tentativa
de identificar algum submarino. Adicionalmente, os ingleses inventaram alguns equipamentos
rudimentares de acústica submarina, como hidrofones a serem posicionados nos navios, de
modo a descobrir, antecipadamente, a aproximação dos submarinos. Esses equipamentos não
obtiveram bons resultados, porém serviram de base para o desenvolvimento do Asdic115 , que
seria amplamente empregado na Segunda Guerra Mundial (ALVES DE ALMEIDA, 2013).

114 Um total mensal nunca ultrapassado, nem mesmo pelos submarinos de Hitler na Segunda Guerra Mundial.

(SONDHAUS, 2013).
115 No Reino Unido: Anti-Submarine Detection Interallied Commitee (Asdic); e nos EUA: Sound Navigation
Raning (Sonar).
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Ao ser revelada a localização de um submarino, os navios escoltas atacavam com
bombas de profundidade, cuja finalidade era emitir uma onda de choque mecânico sobre o
casco do submarino quando submerso (BAGNASCO, 1977). Para tal, os navios lançadores se
aproximavam da última posição do submarino e efetuavam uma série de lançamentos dessas
cargas explosivas. Quando o submarino ainda estava próximo, os ataques eram geralmente
fatais. Assim, a bomba de profundidade foi a arma que mais causou pânico aos submarinistas.
Mesmo quando explodiam a uma certa distância, seu efeito moral era devastador.
Porém, outro sistema de arma se mostrou fundamental no esforço de localização e
destruição de U-boats durante a guerra submarina irrestrita: a aeronave

116

. Segundo

Abbatiello (2006), apesar do poder limitado das aeronaves na destruição de submarinos, elas
tiveram uma importante contribuição para coagir comandantes de submarinos a não operar
próximo aos navios mercantes. A presença de aeronaves dificultava a aproximação de
submarinos sem que fossem vistos, restringindo a liberdade de ação destes para o ataque.
Dessa forma, a jovem arma já demostrava seu valor militar ao colocar na defensiva uma arma
essencialmente ofensiva.
A maneira como os britânicos desenvolveram o poder aéreo durante a Primeira Guerra
não é objeto desta pesquisa. Para efeito deste trabalho, o importante é entender o papel do
serviço de aviação no contexto da guerra antissubmarino. Nesse sentido, ficou claro que a
aviação teve papel inovador nas ações de combate a ameaça submersa. A formação da Royal
Navy Air Service (RNAS) que mais tarde se tornaria a Royal Air Force (RAF) exigiu um
grande esforço da máquina de guerra britânica e seus benefícios e aprendizados foram
amplamente utilizados no conflito mundial posterior (ABBATIELLO, 2006).
Em que pese a importância da adoção de medidas como as descritas anteriormente,
nenhuma se mostrou tão eficaz quanto a formação de comboios. A Marinha Real britânica
retomou essa prática do século XVIII que consistia em formar comboios com navios
mercantes, escoltados por vasos de guerra (KEEGAN, 2006). A Real Marinha britânica havia
escoltado comboios de navios de transporte de tropas desde 1914. Entretanto, no caso dos
navios mercantes, os comandantes estavam criando empecilho para a formação dos comboios.
O inconveniente, segundo eles, residia no fato de que os comboios eram obrigados a navegar
na velocidade do navio mais lento (SONDHAUS, 2013). Dessa forma, os capitães de
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As aeronaves, no início da guerra, consistiam em dirigíveis, aeroplanos e hidroaviões. Somente em julho de
1918 a Marinha britânica lançou e recuperou aviões com rodas a bordo do porta -aviões Furious em um ataque
bem-sucedido. Ver: SONDHAUS, 2013, p. 329.
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mercantes preferiam se arriscar, tentando fugir de um submarino, do que se submeter a um
comboio.
A alteração desse quadro acorreu quando os EUA entraram na guerra. Devido à forte
influência do contra-almirante norte-americano William S. Sims (1858-1936), oficial de
ligação com a marinha britânica, os ingleses e seus aliados passaram a adotar o sistema de
comboios para se contrapor aos submarinos (SONDHAUS, 2013). Após decisão no nível
político, em abril de 1917, o sistema de comboio foi autorizado pelo Primeiro Lorde do Mar
britânico, o Almirante John Jellicoe (1859-1935).
Dessa forma, os primeiros comboios começaram a cruzar o Atlântico em junho de 1917.
No mês seguinte já foi possível observar uma queda no número de perdas de navios, sendo
que 90% dos navios afundados navegavam independentemente (LLEWELLYN-JONES,
2006). A partir daí, a redução na perda de navios pode ser observada mês após mês, deixando
“claro que a campanha não forçaria o fim da guerra nos termos da Alemanha” (SONDHAUS,
2013, p. 319). Assim, o sistema de comboios tinha retornado para ficar, tornando-se, de longe,
a medida mais útil no combate aos submarinos (ABBATIELLO, 2006; LLEWELLYNJONES, 2006).
Segundo Abbatiello (2006), a eficácia do sistema de comboio residia na questão do bom
aproveitamento dos navios escoltas, que anteriormente eram empregados em amplas patrulhas
e varreduras sem sentido. Os navios escoltas empregados nos comboios eram em grande parte
destroyers que ficavam dispostos em torno dos navios do comboio, formando uma espécie de
cobertura, de forma a evitar a aproximação dos submarinos. Assim, o cálculo da quantidade
de escoltas necessários para compor a proteção, dependia da quantidade de navios que
formavam o corpo principal do comboio.
A Figura 2 representa graficamente uma cobertura de defesa antissubmarino, em 1917.
Como se pode verificar, os navios escoltas navegavam a uma velocidade acima do comboio e
realizavam alterações constantes de rumo (zigue-zague) para atrapalhar a solução do tiro
torpédico. Dessa maneira, um comboio escoltado tornava a vida do submarinista muito mais
difícil. Em razão das dificuldades impostas, apenas alguns poucos navios poderiam ser
afundados (ABBATIELLO, 2006).
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Figura 2 – Comboio formado por 20 navios com uma escolta de 6 destroieres

Fonte: BADNASCO, Erminio. Submarines of World War Two. London: Lionel Levental
Limited, 1977, p. 20
Com a ampla utilização do sistema de comboios, a vida dos comandantes de U-boats
tornou-se mais difícil. O posicionamento para o ataque só poderia ser feito através de um
estreito ângulo à frente do comboio. Se o avistamento inicial fosse realizado a partir de um
quarto do comboio, o submarino tinha que navegar na superfície para buscar posicionar-se à
frente do comboio para, só então, atacar (LLEWELLYN-JONES, 2006). Nesse processo, Uboats operando, de maneira isolada, em busca de comboios na vastidão oceânica foi um dos
fatores que contribuíram para a redução no número de afundamentos.
A resposta à tática do comboio começou a ser pensada e elaborada ainda no final da
Primeira Guerra. Porém, devido ao enfraquecimento da máquina de guerra germânica, não
pode ser colocada em prática. Tratava-se do emprego de vários submarinos em um ataque
coordenado, vindo de várias direções, capaz de confundir a proteção do comboio e afundar
grande quantidade de navios. Essa tática ficou conhecida como alcateia de lobos 117 , sendo
aprimorada no período entre guerras e amplamente utilizada durante a Segunda Guerra
Mundial.
A campanha submarina alemã, durante a Primeira Guerra Mundial, serviu de alerta para
as autoridades e formuladores das políticas navais que o submarino havia se tornado uma
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No inglês wolf pack, a tática de alcateia recebeu essa denominação devido à maneira como os submarinos
atacavam os comboios: de forma conjunta e coordenada como lobos.
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arma relevante no teatro de operações marítimo, não podendo ser mais subestimado. Porém,
não obstante as lições da Grande Guerra, no período entre guerras pôde-se perceber que
muitos chefes navais consideravam o submarino com pouca ou nenhuma importância (COPE,
1942).
Nesse contexto, o submarino permaneceu sendo considerado, pelas grandes potências
navais, como arma incapaz de alterar o quadro da guerra no mar. Porém, o período entre
guerra revelou que a Marinha alemã não deixaria de pensar e inovar na arma que poderia sim,
na opinião de alguns estrategistas alemães, alterar o quadro da guerra como um todo. Assim,
com o mesmo espírito de luta demonstrado em outras situações, os alemães conseguiram, na
clandestinidade, manter a capacidade de construir e desenvolver U-boats, bem como treinar
seus futuros comandantes.

3.4 U-boats: A Inovação Ignorada
A assinatura do Armistício, em 11 de novembro de 1918, pós fim à campanha alemã na
guerra, dando início ao período de humilhação germânica. Segundo os termos do documento,
sua poderosa Esquadra de Alto-Mar, que causara tantas preocupações aos britânicos, deveria
se render em águas territoriais britânicas. Dessa forma, a Esquadra alemã foi conduzida para
Scapa-Flow, em 21 de novembro, onde ficou internada. Além disso, os terríveis U-boats
remanescentes foram divididos entre os vitoriosos (HUMBLE, 1974).
Com a aproximação da assinatura do Tratado de Versalhes, cresciam os rumores de que
os navios de superfície alemães teriam o mesmo destino dos submarinos. Porém, o orgulho
ferido alemão não permitiria um desfecho humilhante para a sua Marinha Imperial. Assim, em
21 de junho de 1919, sete dias antes da assinatura do Tratado, por determinação do Almirante
Ludwig von Reuter118 (1869-1943), os navios capitais da Esquadra alemã foram afundados
pelos seus próprios tripulantes, o que para os ingleses foi considerado um ato de perfídia
alemã em romper os termos do Armistício (HUMBLE, 1974).
Entretanto, para a Marinha alemã o acontecimento foi uma forma de restaurar o orgulho
de outrora que pairava sob sua Esquadra de Alto-Mar. A atitude coletiva dos marinheiros
alemães demonstrou que o espírito de corpo da Instituição não havia morrido e que seus
componentes estavam dispostos a lutar até o fim. Para o Almirante Reinhard Scheer, o
afundamento da esquadra alemã em Scapa Flow retirava a mancha da rendição e ao mesmo
tempo, mostrava-se como um ato fiel às melhores tradições da Marinha alemã. Assim,
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Comandante-em-Chefe da Esquadra de Alto-Mar alemã à época .
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segundo Humble (1974, p.23), “no espírito do Almirante Scheer não havia dúvida de que
Scapa Flow marcou não o fim, mas um renascimento”. Com esse espírito a Marinha alemã
recebeu as restrições impostas pelo Tratado de Versalhes consciente da sua capacidade de
renascer quando essas se dissolvessem.
As sanções impostas foram pesadas. Os navios leves não afundados foram divididos
entre os vencedores. A esquadra de superfície alemã ficou restrita ao patamar de uma força de
defesa costeira, constituída de oito couraçados pré-dreadnought, nenhum cruzador pesado ou
de batalha, oito cruzadores leves, trinta e dois destroieres e torpedeiros. Além disso, nenhum
avião, nenhum porta-aviões e sobretudo, nenhum submarino (HUMBLE, 1974).
Segundo Blair (1996), os primeiros anos da República de Weimar 119 mostraram-se
extremamente difíceis para a Marinha alemã. Nos termos do Tratado de Versalhes, ficou
permitido à Marinha um contingente de somente 1.500 oficiais e 13.500 alistados para
guarnecerem poucos navios ultrapassados, como visto anteriormente. Foi permitido à
Alemanha a substituição dos navios maiores com mais de 15 anos de idade, porém os novos
navios deveriam se restringir a 10.000 tons para navios de linha de batalha, 6.000 tons para
cruzadores e 800 tons para destroieres.
Diante das restrições, a manutenção da existência da Marinha alemã encontrava-se em
risco. No plano externo, as imposições dos acordos e tratados internacionais que restringiam,
severamente, o aumento do material militar naval, não permitiam nenhuma perspectiva de
crescimento; e no plano interno, questionava-se a existência da Marinha alemã,
principalmente devido à humilhação sofrida no fim da guerra (BLAIR, 1996).
Além disso, a Marinha foi acusada de excessivos gastos para a formação de uma
Esquadra de Alto Mar que, segundo a crítica, parecia ter sido constituída somente para obter
uma batalha decisiva, sem sucesso, com a Esquadra britânica. Adicionalmente, a guerra
submarina irrestrita foi responsabilizada pelas pesadas multas das reparações de guerra que a
Alemanha estava tendo que pagar (BLAIR, 1996). Assim, surgiram demandas, dentro da elite
alemã, para abolir a Marinha de guerra de maneira definitiva.
Para piorar o quadro, muitos oficiais, inclusive comandantes de submarinos,
participaram do Kupp Putsch, tentativa de golpe pela extrema direita, ocorrido em 1920, com
o objetivo de acabar com a República de Weimar e abolir o Tratado de Versalhes. O
movimento fracassou e, consequentemente, o moral da Marinha chegou ao seu estágio mais
profundo (HERWIG, 1996).
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Designação histórica do Estado Alemão, no período de 1918 a 1933.
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Nesse quadro, a partir do verão de 1921, a Marinha alemã buscou se readaptar. Seu
nome foi alterado para Reichsmarine (Marinha do Estado) e sua orientação a partir de então
seria uma completa abstinência de qualquer política partidária e incondicional lealdade ao
Estado e ao governo escolhido por seu povo (BLAIR, 1996).
Apesar do ambiente político totalmente desfavorável a qualquer tentativa de reabilitação
da Marinha alemã, os recursos financeiros não foram um problema, inicialmente. A venda de
navios sucateados gerou um ganho de 100 milhões de Reichsmarks (RM) para a
Reichsmarine, no período entre 1919 e 1922. Com esse recurso foi criado um fundo especial
que financiou a manutenção da pesquisa e desenvolvimento de navios e submarinos
(HERWIG, 1996).
Os recursos existiam, porém o desafio maior era, diante das restrições domésticas e
internacionais, elaborar uma estratégia naval tentando identificar o cenário mais provável dos
anos vindouros, e após isso, criar uma esquadra de acordo com os objetivos políticos e
estratégicos. Nesse sentido, para os estrategistas navais alemães, estava totalmente descartado
um novo combate naval com a Grã-Bretanha 120 . O cenário mais provável, no entendimento
deles, seria um combate com a Marinha francesa que poderia se juntar com a Polônia fazendo
um bloqueio naval à Alemanha no Mar do Norte e ao mesmo tempo, assegurando o Corredor
Polonês. Nesse quadro, só restaria à Reichsmarine realizar a guerra de corso, contudo a
aquisição e construção de submarinos estava proibida (BLAIR, 1996). Dessa forma, a guerra
comercial deveria ser realizada por incursores rápidos com relativo poder de fogo.
Em 1921, bateu-se a quilha do primeiro cruzador leve, o Emden. cujas características
atendiam as restrições do Tratado: deslocamento de 5.600 toneladas com 8 canhões de 5,9
pol. Foi lançado ao mar em janeiro de 1925, seguindo-se a ele outros três: Königsberg (1929),
Karlsruhe (1929) e Köln (1930), todos utilizado principalmente para treinamento. Em 1924,
foi iniciada a construção da nova flotilha de torpedeiros da classe Möwe. “Esse evento marca
a primeira fuga aos critérios estabelecidos no Tratado” (HUMBLE, 1974, p.25). No
entendimento dos estrategistas navais alemães, o planejamento deveria levar em conta que as
restrições, ora impostas, seriam relaxadas com o passar dos anos. Por isso, a capacidade de
desenvolvimento tecnológico de treinamento deveria ser mantida, mesmo que na
clandestinidade.
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Muitas referências utilizadas nesse trabalho fazem o uso da Grã -Bretanha como sinônimo de Reino Unido.
Nesse sentido, para não alterar o tratamento utilizado pelos autores referenciados, Reino Unido e Grã -Bretanha
serão considerados, para efeito deste tra balho, como sinônimos.
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O ambiente internacional não favorecia o aumento do poder naval. Pelo contrário, as
grandes potências navais (Grã-Bretanha, EUA, França, Itália e Japão) estudavam maneiras de
diminuir a tonelagem das marinhas em busca de estabelecer paridades que contribuíssem para
o projeto da paz mundial. Nesse contexto, a Conferência de Paz de Washington, em 1922, deu
início ao debate sobre a redução do poder naval das grandes potências. Ficaram estabelecidas
restrições quanto à quantidade dos principais navios de batalha (navios capitais, cruzadores e
destroieres) que cada nação poderia manter. Ao final da Conferência, o sentimento de
realização era unânime, tendo em vista que o documento gerado interrompeu a corrida
armamentista naval iniciada, em 1906, com o advento do Dreadnought (BLAIR, 1996).
O submarino também foi pauta da Conferência. A proposta foi apresentada pelo exSecretário de Estado dos EUA, Elihu Root (1845-1937). O Senador Root, vencedor do Prêmio
Nobel da Paz de 1912, advogava a proibição do submarino como ameaça ao comércio. As
“resoluções” apresentadas por Root foram bem recebidas pelos delegados britânicos que
concordaram sem ressalvas. Contudo, a França se opôs vigorosamente, o que gerou calorosos
debates entres os delegados britânicos e franceses. Assim, para não colocar em risco a
aprovação do documento final da Conferência de Washington, ficou resolvido que a questão
do submarino ficaria fora da agenda e seria resolvida em um protocolo à parte. No fim, as
potências saíram de Washington sem nenhuma resolução aprovada com relação à limitação
para a arma submarina (BLAIR, 1996).
O submarino voltou a ser pauta na Conferência Naval de Genebra (1927), na qual os
britânicos fizeram a proposta de que o submarino deveria ser abolido como arma de guerra.
Porém, com a ausência da Itália e da França na Conferência, nada ficou resolvido.
O debate continuou na Conferência de Londres (1930), na qual o Primeiro Lorde do
Almirantado Albert V. Alexander (1885-1965) pediu para que o submarino fosse abolido da
humanidade. Caso contrário, solicitou que, ao menos, os delegados aprovassem que a arma
submarina deveria ser utilizada com regras defensivas e severas limitações operacionais. Mais
uma vez, não houve um consenso, ficando definido entre EUA, Reino Unido e Japão os
limites de construção do submarino. Sendo assim, as forças submarinas não deveriam
ultrapassar 52.000 tons. Ademais, não deveria haver submarinos com mais de 2.000 tons; e
eles não poderiam possuir um armamento superior a 5.1 pol. (BLAIR, 1996). Nestes termos,
a França e a Itália não assinaram o acordo.
Enquanto as grandes potências discutiam minúcias do desarmamento naval na arena
internacional, os alemães, violando o Tratado de Versalhes, permaneceram com a pesquisa e
desenvolvimento de submarinos. Segundo Herwing (1996), com a ajuda do fundo secreto a
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Krupp Germaniawerft (Kiel), A.G. Weser (Bremen) e a Vulkanwerft (Hamburgo)
estabeleceram uma joint venture

121

, em 1922, com a companhia holandesa N.V.

Ingenieurskantoor voor Scheepsbouw (I.v.S.). Em 1924, a I.v.S. vendeu quatro protótipos
para a Finlândia. Foi o primeiro sucesso da empresa no ramo que passou a atender outras
encomendas vindas da Espanha, Suécia e Turquia.
Entretanto, o progresso não se fazia evidente somente no campo tecnológico. No campo
doutrinário, a Reichsmarine, aproveitando os submarinos construídos pela I.v.S., que ficavam
prontos no exterior, enviava militares submarinistas para realizarem testes com o novo
equipamento que só era definitivamente entregue após todos os testes com os submarinistas
alemães. Assim ocorreu com o lendário submarinista alemão, o Capitão Tenente Comandante
Werner Fürbringer, herói na Grande Guerra, que ampliou sua experiência no mar, no período
de 1927-1928, em um submarino construído na Holanda que fora encomendado pela Turquia
(HERWING, 1996).
Dessa forma, a Reichsmarine começou a formar o material humano que representaria a
espinha dorsal da futura força de U-boats. Além disso, os procedimentos eram revisados
constantemente, na tentativa de estabelecer a melhor relação homem-máquina, ou seja, criar
doutrinas dentro da realidade possível de ser executada pelos comandantes, mas que
explorassem o máximo das características do material.
Ao final dos anos 1920, os alemães já tinham capacidade para desenvolver uma força de
submarinos, caso a passividade internacional permitisse. A campanha da Primeira Guerra era
objeto de estudo profissional para as turmas da Academia Naval de Mürwik, onde eram
desenvolvidos estudos realistas para auxiliar na construção das belonaves (HERWING, 1996).
O arranjo para o desenvolvimento da nova força de U-boats estava bem encaminhado,
porém existiam dois grandes obstáculos a serem superados: o primeiro, consistia em
desenvolver uma concepção estratégica para o emprego do meio. No campo tecnológico,
muita coisa havia mudado desde o fim da Grande Guerra e os planejadores da Reichsmarine
ainda tentavam encontrar a melhor maneira de empregar o submarino de forma integrada com
os navios de combate de superfície. O segundo obstáculo consistia nas limitações
internacionais que proibiam o renascimento do poder naval submarino alemão.
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Joint venture é uma expressão de origem inglesa, que significa a união de duas ou mais empresa s já existentes
com o objetivo de iniciar ou realizar atividade econômica comum, por um determinado período e visando, dentre
outras motivações, o lucro. Disponível em:
<https://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&id=2110:catid=28&Itemid=23>. Acesso em:
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Algumas premissas técnicas e estratégicas regiam os pensamentos dos desenvolvedores
e planejadores alemães. Nesse contexto, era patente que, com o advento do avião e o aumento
da velocidade dos navios, o submarino não poderia mais atuar de forma isolada como na
Primeira Guerra, mas de forma integrada com as unidades de superfície e com aviões. Além
disso, era necessário o aumento da capacidade de mergulho, tanto em rapidez de imersão
quanto em profundidade, de maneira a tentar se evadir do ataque inimigo. Outra capacidade
que deveria ser desenvolvida era o ataque noturno, de forma a evitar a aviação inimiga
durante o dia (HERWING, 1996).
Do ponto de vista estratégico, na década de 1920, não havia um inimigo direto para o
submarino. Em razão dos pactos internacionais e das consequências da última guerra para a
Alemanha, a ideia de utilizar o submarino no ataque ao comércio estava descartada. Essa
hipótese não fazia parte de nenhum jogo de guerra na academia. Além disso, não se estimava
uma batalha naval contra a Grã-Bretanha e caso viesse a ocorrer, deveria ser realizada com
“couraçados de bolso122 ”, ou seja, utilizando a rapidez dos incursores, como na 1a GM.
Por fim, a concepção naval de ameaça predominante era de uma aliança francopolonesa que criasse um bloqueio naval ao comércio alemão (HERWING, 1996). Para se
contrapor, a Alemanha deveria estabelecer uma estratégia de defesa. Nesse contexto, a
utilização de submarinos na garantia das linhas de comunicação marítimas alemães era
inviável, pois não respeitava o princípio de emprego do meio: a negação do uso do mar123 .
Diante disso, os estrategistas só conseguiam imaginar a utilização do submarino em
apoio à esquadra, atacando os navios de guerra e de transporte de tropas militares. Porém, no
início da década de 1930, mudanças no quadro político doméstico trouxeram, também,
alterações na conduta da política externa alemã. Essas mudanças proporcionaram nova
oportunidade de reconstruir a esquadra. Porém, o submarino permaneceu em um segundo
plano até o início da Segunda Guerra Mundial.

3.5 Constrói-se a Frota
As limitações do Tratado de Versalhes em relação ao rearmamento naval da Alemanha
impediam que os germânicos construíssem uma esquadra capaz de garantir a soberania
nacional. Por isso, os estrategistas e planejadores da Reichsmarine, desde o início da década
Os “couraçados de bolso” constituíram uma nova concepção de incursores de superfície de longo curso.
Tinham como característica a alta velocidade aliada à couraça e um armamento de médio calibre. (H UMBLE,
1974, p. 27)
123 A negação do uso do mar é um caminho para a utilização das estratégias navais clássicas da guerra de corso e
da guerra de desgaste. Esse caminho é mais viável, quando a área marítima que se deseja negar está sendo
controlada pelo inimigo. Logo, não é aconselhável para o controle de área marítima (CORBETT, 1911).
122
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de 1920, planejam um material flutuante que, geralmente, não respeitava os termos
estabelecidos.
Essa atitude clandestina era pouco protegida por parte da Alemanha, inclusive jornais
franceses e ingleses denunciavam as atividades em desacordo. A Alemanha tentava de todas
as formas enganar as demais potências, na tentativa de ganhar mais tempo para o
desenvolvimento militar. Por outro lado, as potências navais tentavam envolver a Alemanha
em seus acordos internacionais de desarmamento. Para elas, uma grande vitória foi alcançada
quando a Alemanha assinou o Tratado de Locarno124 aceitando os termos de desmilitarização
ao longo do rio Reno. Porém, na mesma época, a Comissão Aliada de Controle declarou em
relatório que a Alemanha nunca se desarmou e nunca tivera a intenção de se desarmar e
durante sete anos fez de tudo para enganar e conter a Comissão responsável por fiscalizar seu
desarmamento (BLAIR, 1996).
Após ampla divulgação, pelas imprensas interna e internacional, dos subterfúgios
utilizados, todo o Alto Comando Militar foi substituído. No caso da Reichsmarine assumiu,
em 1928, o Almirante Erich Raeder (1876-1960).
Raeder fora o Chefe do Estado-Maior de Franz von Hipper, na Primeira Guerra
Mundial. Profissional de espírito sóbrio e com rígido código moral e forte senso de dever,
Raeder escreveu em suas memórias que estava determinado a “percorrer um caminho de
absoluta correção e na absoluta lealdade e bom relacionamento com o Estado e seu governo”
(RAEDER apud BLAIR, 1996, posição 997, tradução nossa). Raeder era apolítico e estava
disposto a manter a Reichsmarine longe das conturbações políticas, aceitando as diretrizes do
Governo escolhido pela nação. Dessa forma, ele conseguiu a preferência e o apoio do
Presidente da República de Weimar, Paul von Hindenburg (HUMBLER, 1974).
Segundo Humbler (1974, p. 29), “Raeder era também um excelente planejador”, com
muita articulação política, conseguiu junto ao Reichtag recursos para terminar o “couraçado
de bolso” Deutshland, cujo lançamento se deu em 19 de maio de 1931. O fundo também
permitiu a construção de mais dois navios irmãos: o Admiral Graf Spee e o Admiral Scheer.
Em adição, retomou o apoio a construção dos pequenos, médios e grandes protótipos de Uboat, na Finlândia e na Espanha (BLAIR, 1996; HUMBLER, 1974). O advento dos
“couraçados de bolso” permitiu à Marinha alemã, na época, o domínio do Báltico, ou seja,
praticamente uma década após a Conferência de Paz de Paris (1919), a Reichsmarine
começara a demonstrar o seu renascimento.
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Como é possível observar, o Comandante Chefe da Reichsmarine estava em busca de
uma esquadra equilibrada, capaz de cumprir os objetivos político-econômicos germânicos no
Báltico e no Mar do Norte, mas que ao mesmo tempo, não fosse capaz de gerar equivocada
percepção de ameaça à Grã-Bretanha.
Com essa concepção em mente, Raeder supervisionou o plano de expansão 125 da
Reichsmarine que consistia em: seis navios capitais de batalha, um porta-aviões, seis novos
cruzadores pesados, seis esquadrões de destroieres, três esquadrões de caça minas e três de
torpedeiras e navios auxiliares. Adicionalmente, uma força aeronaval e uma força de
submarinos composta de três flotilhas e meia, o que correspondia à sessenta U-boats (BLAIR,
1996).
Para tal, “ele planejava usar cargueiros convertidos como cruzadores auxiliares,
traineiras como caça minas e preparou planos de treinamento de pilotos civis para formar
oficiais em potencial para uma força aeronaval” (HUMBLE, 1974, p.29). Com relação à força
de submarinos, criou, secretamente, dentro da Academia Naval de Mürwik, a escola de
formação de submarinistas, porém conhecida como escola “antissubmarino”, para evitar
desconfianças (BLAIR, 1996). Ao fazer isso, conclui Humble (1974, p.28), “Raeder aprovou,
com restrições e cautela, a técnica que as Forças Armadas alemãs estavam adotando para
fraudar as restrições do Tratado de Versalhes”.
A esquadra que o Grande Almirante Raeder estava tentando construir não se
comparava, em termos de tamanho, com a Esquadra Imperial de outrora, a última referência
germânica de poder naval. No entanto, Raeder não era um agitador. Ele acreditava que depois
da derrocada de 1918, a Alemanha jamais entraria em guerra novamente com a Grã-Bretanha
(HUMBLE, 1974). Sendo assim, idealizar uma esquadra de alto mar, contrariando
diretamente os termos do Tratado e aumentando as chances de represália britânica, estava
totalmente fora de contexto. Porém, algumas mudanças no quadro político interno da
Alemanha trouxeram alterações significativas em sua política externa que, por sua vez,
influenciaram na postura da Reichsmarine diante das potências navais.

3.6 Ventos da Mudança
Quando Adolf Hitler tornou-se Chanceler em 1933, dois pontos deixaram o Almirante
Raeder preocupado. O primeiro estava relacionado ao pensamento estratégico de Hitler, que
era baseado em uma estratégia essencialmente terrestre com objetivo político-ideológico de

125

Plano Umbau, aprovado em 15 de novembro de 1932.
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reunir todos os povos de língua germânica no “Espaço Vital” ou Lebensraum 126 . Essa
ideologia podia ser facilmente encontrada nas páginas do livro Mein Kampf, como revelou
Chevalier (1973):
“Conclusão prática: olhar para o leste, deter a eterna marcha dos germanos para o sul
(Itália e Balcãs) e oeste da Europa. Mas a oeste, acha -se a França, o morta l inimigo.
[...] é necessário ajuste de contas, como já se viu e deve pôr-se termo a essa luta
interminável, mas um prefácio, um início, uma proteção de nossa retaguarda para
estender na Europa o nosso habitat, um meio de dar enfim a nosso povo, em outro
teatro, toda a extensão de que é capaz. E esse outro teatro acha -se a leste; é a Rússia
de imensas planícies” (CHEVALIER, 1973, p.410).

Assim, diante da clarividência da política de Hitler, Raeder estava cauteloso, pois sabia
que para atingir esse objetivo a Alemanha precisaria de um Exército profissional, bem
equipado e acima de tudo, fiel à causa. Nesse contexto, provavelmente, o Exército teria mais
prioridade em relação à Reichsmarine, que se encontrava em crescente desenvolvimento,
esperando somente um eventual rompimento das limitações estipuladas pelo Tratado de
Versalhes (HUMBLE, 1974).
A outra preocupação do Almirante Raeder tinha relação com o envolvimento político da
Força. Como já mencionado, Raeder era apolítico e trabalhava constantemente para manter a
corporação fora do ambiente político (HUMBLE, 1974). No entanto, para sobreviver neste
ambiente que se avizinhava seria necessário um mínimo de envolvimento com os objetivos do
Estado concebido por Hitler.
Segundo Chevalier (1973), o Estado para Hitler tinha duas missões claras: a primeira,
era interna e estava relacionada com a manutenção da raça, ou seja, manter o coesão da raça,
através de um governo forte e autoritário que se utilizasse dos recursos da educação e da
propaganda; a segunda, era externa e estava relacionada ao espaço necessário para a raça, isto
é, o “Espaço Vital”, no qual a “raça escolhida” teria condições de se desenvolver e dominar.
Para tal, era função do Estado garantir o Lebensraum para a nação.
A concepção política de Hitler e suas duas vertentes (interna e externa), demonstram o
importante papel que tinha a Wehrmacht 127 para que o ditador pudesse governar, controlar e
expandir o Estado alemão.
Em 1934, Hitler tornou-se o ditador do Reich e em pouco tempo, angariou a confiança
do Almirante Raeder com afirmações de que “embora o rearmamento fosse essencial, a guerra
com a Grã-Bretanha era inconcebível” (HUMBLER, 1974, p.31). Essa postura do novo
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127 Termo utilizado para as forças armadas alemães, abrange o exército (Heer), a marinha (Kriegsmarine) e a
força aérea (Luftwaffe) – (HUMBLE, 1974).
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Governo estava presente tanto na política interna quanto na externa e fazia parte da retórica de
criar uma legitimidade para a expansão militar, primeiramente e para a expansão geográfica,
em um segundo momento.
Segundo Blair (1996), Hitler se beneficiou da opinião da maioria da elite política
britânica que, naquele momento, estava simpática à causa germânica de rompimento das
condições dos termos impostos na Conferência de Paz de Paris, ou seja, o “castigo” deveria
ser aliviado. O argumento britânico estava fundamentado na ideia de que castigar não ajudaria
a construir a paz. Por outro lado, a França, principal advogada do “castigo”, estava totalmente
em desacordo com a posição britânica.
Aproveitando-se do impasse de ambas as potências, Hitler denunciou o Tratado de
Versalhes, em março de 1935. Iniciou-se, imediatamente, a conscrição de 300.000 homens
para a Wehrmacht, além disso foi criada a força aérea Luftwaffe e a Reichsmarine (Marinha de
Estado) mudou de nome para Kriegsmarine (Marinha de Combate) (BLAIR, 1996). Contudo,
o objetivo de evitar uma corrida armamentista com o Reino Unido permanecia na política
externa do Reich. Dessa forma, um mês depois de romper com os termos da Conferência de
Paris, Hitler propôs um acordo bilateral com os ingleses, o chamado acordo naval AngloGermânico.
Nos termos do novo acordo, que entrou em vigor no dia 18 junho de 1935, a Alemanha
estaria formalmente autorizada a aumentar a sua marinha a um limite de 35% dos efetivos da
Marinha Real Britânica, excetuando-se a arma submarina que poderia atingir no máximo 45%
da capacidade britânica de submarinos (HUMBLE, 1974; MASON, 1975). Hitler encarou o
acordo como um dos seus maiores golpes diplomáticos, dizia ele: “o dia mais feliz da minha
vida” (HITLER apud BLAIR, 1996, posição 1068, tradução nossa).
A exaltação do ditador era justificada pela importância que o acordo representava, em
razão da legitimidade conferida a todo o rearmamento alemão. Pelo lado britânico, a sensação
era de tranquilidade, pois segundo o Secretário de negócios estrangeiros, Samuel Hoare, o
tratado era seguro e atendia o interesse da paz, o que era o objetivo principal (BLAIR, 1996).
O acordo agradou a maioria dos britânicos, que não mais consideravam o Tratado de
Versalhes como instrumento eficaz na construção da paz. Acreditavam eles que um dos
principais benefícios do acordo Anglo-Germânico tinha sido a promessa da Alemanha de não
se envolver em uso irrestrito de submarinos contra navios mercantes. O Grande Almirante
David Beatty (1871-1936) 128 chegou a fazer uma declaração na Câmara dos Lordes. Dizia ele
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que, os britânicos deveriam agradecer aos alemães pela proposta na relação de 35 a 100 para o
tamanho das esquadras, pois caso tivessem feito outra proposta a Grã-Bretanha não teria a
capacidade de impedir (BLAIR, 1996). Ademais, argumentava que a ausência de uma corrida
armamentista, naquele momento, devia-se à postura alemã.
Por outro lado, o comportamento da Kriegsmarine não correspondia à percepção
britânica. Em 22 de junho de 1935 a escola antissubmarino passou a chamar-se escola de
submarino. Segundo dados apresentados por Herwig (1996): “a primeira turma oficialmente
composta, possuía um efetivo de 28 oficiais, 9 engenheiros e 580 homens alistados”
(HERWIG, 1996, p.236). Ademais, onze dias após a assinatura do acordo com a GrãBretanha, a Kriegsmarine incorporava o U-1 à esquadra, em Kiel. Após isso, de forma
surpreendente, “mais onze submarinos seriam incorporados até janeiro de 1936” (HUMBLE,
1974, p.33). Assim, todo o esforço da manutenção do desenvolvimento da arma submarina,
bem como do núcleo humano de desenvolvedores e pensadores começava a surtir efeito e
para espanto do mundo, o temido U-boat estava de volta.
Apesar dos avanços, a força de submarinos alemã ainda não estava formada. Precisavase de um líder para começar esse desafiante empreendimento. Raeder não tinha dúvidas do
nome que escolheria: Karl Dönitz (1891-1980). O mais novo dos dois filhos de Emil Dönitz,
um engenheiro que vivia no subúrbio de Berlim e que criou os filhos sozinho após a morte
precoce da mãe deles. O irmão, Friedrich, seguiu a profissão na marinha mercante e Karl, aos
18 anos, optou por entrar para a Marinha Imperial. Após a morte do pai, dois anos após a
admissão de Karl na Marinha, os irmãos se afastaram e Karl Dönitz passou a dedicar-se
inteiramente à carreira naval (BLAIR, 1996).
Após o período de estudos na Academia Naval de Mürwik e o estágio no cruzador
Hertha, Dönitz começou a carreira como oficial de superfície. Entretanto, em 1916, quando a
Marinha Imperial alterou a prioridade para os U-boats, Dönitz se voluntariou e após três
meses de treinamento, foi compor a tripulação do U-39. Nesse navio, Dönitz teve a
oportunidade de apender com seu comandante, Walter Forstmann, um “às” do U-boat e
segundo no ranking de navios afundados. Basta dizer que de fevereiro a outubro de 1917,
Dönitz realizou quatro patrulhas com o U-39, nas quais foram afundados 32 navios (BLAIR,
1996).
Devido ao seu excelente desempenho, logo recebeu o comando do UC-25, um pequeno
e antigo submarino mineiro. Dönitz realizou duas patrulhas de guerra no Mediterrâneo, nas
quais plantou dois campos minados e torpedeou 5 navios. Nos últimos meses da guerra, em
setembro de 1918, Dönitz foi promovido a comandante do grande submarino de ataque UB-
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68. Na primeira patrulha que realizou, em 4 de outubro, Dönitz atacou um comboio
afundando um navio. Porém, no momento da evasiva, o submarino ficou sem controle, sendo
obrigado a emergir. Dönitz e mais alguns tripulantes que não afundaram com o navio foram
capturados e levados para a Ilha de Malta, onde permaneceram prisioneiros até julho de 1919
(BLAIR,1996).
Após o fim do período como prisioneiro britânico, Karl Dönitz foi readmitido na
Reichsmarine, retornando as suas origens de oficial na esquadra de superfície. Nos 17 anos
que se seguiram, ele foi subindo de posto, vindo a comandar o cruzador leve Emden, quando o
Almirante Raeder o retirou do comando, em 1935, para “comandar a nova arma submarina da
reconstruída Marinha alemã” (MASON, 1975, p.10).
Raeder já conhecia bem o futuro comandante da Força de Submarinos. Seus caminhos
se cruzaram quando Dönitz serviu no seu staff em Berlim. Em uma avaliação oficial, Raeder
deixou registrada a sua admiração pelo oficial e expressou que Dönitz era esperto, trabalhador
e ambicioso, acrescentando, ainda que era possuidor de excelente conhecimento profissional e
grande capacidade de julgamento nas questões de liderança na guerra naval (BLAIR, 1996).
Todos esses atributos, que deixaram Raeder bem impressionado, pesaram na decisão de
escolher Dönitz como o novo comandante da arma submarina. Segundo Blair (1996), Dönitz
não recebeu bem a notícia de sua designação. Uma vez que, a arma submarina tinha uma
função secundária na concepção estratégica da Kriegsmarine, a escolha parecia-lhe um
prêmio de consolação.
A reação de Karl Dönitz permite uma conclusão clara do papel do submarino na
Kriegsmarine e a importância que o Alto Comando Naval atribuía à arma. Diferentemente do
pensamento comum, a concepção estratégica naval alemã, no período entre guerras, não
estava baseada no desenvolvimento e operação de submarinos. Pelo contrário, conforme já
demonstrado, após o desastre da Primeira Guerra, tentou-se estabelecer uma esquadra
equilibrada capaz de garantir a soberania nacional.
Quanto ao submarino, todos os estudos indicavam que ele deveria ser utilizado em
apoio à esquadra em missões tradicionais, conforme revela Herwig (1996, p.237): “quando a
Marinha alemã introduziu U-boats pela primeira vez nos seus jogos de guerra em 1927, as
missões atribuídas a eles eram tradicionais: atacar navios de guerra e transporte militares,
plantar minas e escoltar”.
O próprio Almirante Raeder acreditava nessa ideia. Em fevereiro de 1937, ele
apresentou seu “Pensamento Básico na Condução da Guerra Naval”, no qual confirmava a
crença de que os U-boats tinham falhado na tentativa de alterar o resultado da Grande Guerra.
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Sendo assim, argumentava ele que os U-boats somente poderiam alcançar uma estratégia de
sucesso se operassem em conjunto com a esquadra de combate.
Assim, a decepção inicial de Dönitz se justificava, em razão da pouca credibilidade e
importância atribuída à arma submarina. Segundo Blair (1996), o próprio Karl Dönitz
escreveu em suas memórias que acreditava que tinha sido empurrado para um remanso e que
a carreira promissora havia terminado. Porém, “podendo começar do nada, atacou sua tarefa
com prazer e entusiasmo” (MASON, 1975, p.10). Nesse contexto, em pouco tempo Dönitz
estava convencido que apesar da estratégia de Hitler, a guerra naval com a Grã-Bretanha seria
inevitável. Dessa forma, a Kriegsmarine deveria investir na construção de submarinos,
centenas deles (BLAIR, 1996).
A convicção de Dönitz estava baseada em um profundo estudo sobre a utilização e o
desempenho dos U-boats na Primeira Guerra Mundial. Assim, lançando mão da sua
experiência de submarinista, bem como das recomendações de Wilhem Marschall 129 ,
elaboradas na década anterior, Dönitz formalizou uma doutrina para a utilização dos U-boats
(HERWIG, 1996).
Segundo Blair (1996), Dönitz tinha certeza de que a Alemanha teria chegado perto de
vencer a guerra naval com o bloqueio submarino. Sendo assim, segundo o argumento dele,
com uma grande quantidade submarinos mais modernos e utilizando-se de novas táticas seria
possível realizar um bloqueio naval eficaz à Grã-Bretanha, caso houvesse outra guerra.
Entretanto, existia grande controversa entre Karl Dönitz e o Alto Comando da
Kriegsmarine, cujas convicções não favoreciam o emprego do submarino como um incursor
para atacar o comércio marítimo inimigo. Segundo o Alto Comando, as medidas
antissubmarinas adotadas pelos britânicos teriam sido a principal causa da derrota dos Uboats (HERWIG, 1996). Assim, o emprego da arma submarina de maneira isolada contra o
comércio inimigo estaria descartado, especialmente diante das três principais inovações
antissubmarinas: o comboio, o avião e o Asdic130 (BLAIR, 1996).
Como já mencionado, de acordo com a visão do Almirante Raeder, em caso de uma
guerra naval, o ataque irrestrito ao comércio inimigo estava descartado. Nesse contexto, em
1938, durante a crise tcheca, “Hitler informou a Raeder que a marinha deveria considerar a
Grã-Bretanha como uma potência hostil” (HERWIG, 1996, p.238). Diante disso, Raeder
129

Wilhem Marschall (1886-1976) foi comandante de submarino durante a Primeira Guerra Mundial. No
período entre guerras, realizou diversos estudos sobre a maneira de melhor empregar o U-boat. Seus estudos
contribuíram para a evolução da doutrina dos U-boats que foi utilizada na Segunda Guerra Mundial. Mais
detalhes, ver: HERWIG, 1996, p.234.
130 A Reichsmarine já sabia que a Royal Navy havia desenvolvido um equipamento subaquático de detecção ativa
e que os britânicos acreditavam que era 80% eficaz na busca por submarinos (BLAIR, 1996).
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determinou que fossem realizados exercícios em jogos de guerra naval contra a Grã-Bretanha.
O resultado mostrou a inviabilidade da arma submarina (HERWIG, 1996).
Com esse exercício ficou clarividente que, em uma guerra futura, a Marinha alemã
precisaria de pelo menos cem submarinos para garantir a soberania de suas águas territoriais e
mais cem navios em produção no início do combate. Além disso, o resultado demonstrou que
o submarino não poderia mais ser empregado como um incursor. No caso de ataque ao
comércio inimigo, deveriam ser priorizados os “couraçados de bolso” como incursores de
superfície. Assim, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, o Alto Comando Naval alemão
estava convencido de que os britânicos haviam resolvido o problema de detecção submarina
(HERWIG, 1996). Dessa forma, o submarino diminuiu de importância, sendo subestimado e
preterido pelo fortalecimento da esquadra de combate de superfície.
Apesar disso, Dönitz acreditava que o submarino poderia vencer. Ele se baseava nos
significativos avanços tecnológicos para superar as dificuldades da última guerra (BLAIR,
1996). Afirmava ele que os protótipos dos novos U-boats eram superiores aos U-boats da
Primeira Guerra. Assim, ficou definido que, de acordo a capacidade do novo U-boat aliada à
doutrina desenvolvida por Dönitz, o submarino ideal deveria ter como características básicas:
500 ton. de deslocamento; desenvolver 16 nós de velocidade na superfície; realizar imersão
em 20 segundos atingindo maiores profundidades; e raio de ação de 8.700 milhas (BLAIR,
1996; MASON, 1975). Esse modelo ideal se transformou no U-boat Tipo VII, o tipo mais
conhecido e mais construído durante a guerra (APÊNDICE B).
Outra inovação, capaz de tender a balança para o lado do submarino em uma guerra
naval, foi o novo torpedo. Entre as melhorias implementadas destacam-se: o poder destrutivo
das ogivas dobrou; o ar que era propelido pelo torpedo durante sua trajetória foi subtraído, em
razão da utilização de uma propulsão elétrica; os tubos foram redesenhados para absorver as
bolhas criadas pelo ar comprimido usado na ejeção do torpedo; e todos os torpedos foram
equipados com uma espoleta magnética que era ativada por indução embaixo da quilha do
navio inimigo (BLAIR, 1996). Com essas melhorias, a letalidade do torpedo aumentou
consideravelmente. O principal armamento do U-boat estava mais potente; mais silencioso;
não indicava a posição do submarino; e bastava apenas um para afundar um navio
completamente.
Os rádios transmissores e receptores também faziam parte desse conjunto inovativo
capaz de proporcionar a vitória aos U-boats. A tecnologia atribuída a esses equipamentos deu
um salto no período entre guerras proporcionando a capacidade de comunicação entre os Uboats e o comandante da força em terra (BLAIR, 1996). Aumentou, assim, a capacidade de
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comando e controle, proporcionando ao comandante da força o melhor posicionamento dos
navios no mar, a fim de evitar o inimigo, bem como estabelecer medidas táticas coordenadas
para otimizar o poder combativo dos U-boats.
Com essas inovações, Karl Dönitz estava convencido de que o submarino era a principal
ameaça às linhas de comunicação marítimas do inimigo. Dessa forma, realizou exercícios de
ataque a comboios no Atlântico e no Mar do Norte utilizando a tática de alcateias em ataques
noturnos na superfície a curta distância (300m). Os resultados dos exercícios deram a Dönitz a
certeza da necessidade de 300 submarinos (HERWIG, 1996). Com esse número, ele
acreditava que seria capaz de desfechar um golpe decisivo contra o inimigo, conforme é
possível verificar nas palavras de Mason (1975):
“A qualquer momento, ele poderia contar com 100 belonaves operando contra os
comboios, 100 em trânsito para a área de operações e 100 reequipando em portos
alemães. Com uma força de 100 submarinos estacionada permanentemente na linha
de frente, a Alemanha poderia inutilizar as rotas comerciais das maiores
potências marítimas do mundo” (MASON, 1975, p. 13, grifo nosso)

A estratégia era simples: estrangular o comércio marítimo do inimigo, o mesmo que foi
tentado em 1917, provocando grandes restrições de alimentos e matérias primas essenciais ao
esforço de guerra. Assim, Dönitz não tinha dúvida de que o estrangulamento das rotas
comerciais era um ponto decisivo, capaz de derrubar o moral do povo e do governo inimigo.
As convecções estratégicas de Dönitz, bem como a tática de alcateia foram registradas
em seu livro Die U-Boote Waffe de 1939 que passou praticamente despercebido pelas
potências navais, inclusive pela própria Alemanha (COUTAU-BÉGARIE, 2010).
A patente de Karl Dönitz não permitia que ele frequentasse as reuniões de cúpula da
Kriegsmarine, ou seja, ele estava ausente do círculo de tomada de decisão. Em razão disso,
era uma voz que gritava no deserto (HERWIG, 1996). Suas concepções seguiam na
contramão do pensamento estratégico naval alemão que predominava nos anos que
antecederam a Segunda Guerra Mundial.
De fato, nenhum oficial de alta patente “compartilhava a opinião de que o submarino
era a única arma que poderia isolar a Grã-Bretanha das fontes de recursos externos”
(MASON. 1975, p.13). Aliás, poucos de seus contemporâneos, de ambos os lados, teriam
compartilhado da mesma ideia de Dönitz. Assim, quando a guerra iniciou em 1939, Dönitz
tinha a sua disposição somente 56 dos 300 U-boats solicitados (MASON,1975).
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3.7 Considerações Parciais
A historiografia demonstra que o submarino sempre gerou controvérsias, desde os
primeiros inventos de sucesso até se tornar uma arma de guerra, quando a Marinha dos
Estados Unidos contratou o modelo Holland. Inicialmente, a dúvida pairava sobre as questões
técnicas dos experimentos. Além disso, não havia a certeza da eficácia do equipamento e o
custo para fazer em escala era alto. Conforme as questões técnicas foram sendo superadas, a
dúvida foi direcionada para a concepção de uso da nova arma que surgia.
No século XIX, os exemplos de emprego bem-sucedidos, como: o submarino do alemão
Wilhelm Bauer que deu fim ao bloqueio dinamarquês na costa alemã, utilizando-se somente
da sua presença para coagir a esquadra inimiga; e o submarino confederado Huntley que
afundou a fragata federalista Housatonic, em 1864, durante a Guerra de Secessão, não foram
suficientes para convencer os governos e militares da importância do submarino na guerra
naval.
Porém, no início do século XX, superadas as dificuldades de propulsão e armamento o
submarino passou a ser mundialmente conhecido. O projeto Holland que, deu origem aos
primeiros submersíveis norte-americanos e britânicos, fazia parte desse novo conceito: capaz
de desenvolver uma velocidade na superfície suficiente para acompanhar as esquadras de
superfície, utilizar-se do binômio torpedo-submarino para realizar o ataque e após isso,
submergir e evadir-se. A partir de então, o valor potencial do submarino foi reconhecido por
diversos países, inclusive o Brasil.
O espírito inventivo brasileiro também se fez representar através de protótipos
apresentados. Destaca-se o projeto do então Tenente Engenheiro Naval Emílio Hess que, além
de construir um submersível tecnicamente aceito pelos principais construtores europeus,
elaborou conceito estratégico para a utilização dos submersíveis na proteção do litoral
brasileiro.
Na visão de Hess, a Marinha do Brasil não tinha recursos suficientes para ter esquadra
capaz de defender um litoral tão extenso. Sendo assim, a solução seria criar flotilhas de
submersíveis em regiões estratégicas ao longo do litoral brasileiro. Hess foi o primeiro a
advogar a favor da utilização dos submersíveis na defesa de porto e do litoral a curta
distância. No entanto, apesar de amplamente aceito, seu projeto foi arquivado como outros.
A dificuldade de entender, aceitar e empregar a nova arma não foi uma exclusividade
brasileira. A Primeira Guerra Mundial só revelou o submarino como arma de contra bloqueio,
após esgotadas todas as tentativas da Alemanha em bater a Home Fleet britânica. A guerra

104

submarina irrestrita, em 1917, foi o último suspiro alemão para tentar uma paz negociada, ou
seja, praticamente um ato de desespero.
Adicionalmente, realizando a análise do período no qual o submarino começa a ser
aceito como arma de guerra até a guerra submarina irrestrita da Grande Guerra, percebe-se
que a arma submarina disputava espaço com as potentes esquadras de superfície, originadas
da corrida armamentista naval. Assim, não havia grande espaço para o submarino em
nenhuma marinha da época. Somente quando a situação se impôs, a Alemanha fez uso da sua
pior e mais temível capacidade: atacar o comércio marítimo sem restrições.
Com o fim da guerra, a Alemanha foi severamente punida pelos prejuízos causados aos
demais países, principalmente a França. A Esquadra Imperial foi totalmente desmobilizada,
ou pelo suicídio dos navios capitais, ou pela partilha dos navios restantes. O avião e o
submarino estavam permanentemente proibidos. Os termos do Tratado de Versalhes
impediam o crescimento da esquadra, em termos de navios e de homens.
Nesse quadro, o submarino passou a ser odiado dentro da Alemanha, pois muitos
políticos atribuíram à arma submarina as pesadas indenizações de reparação de guerra. Porém,
mesmo com a situação desfavorável, a Reichsmarine conseguiu manter um espírito de luta
inerente à tradição da Marinha Imperial. Por outro lado, mesmo com o alerta da Comissão
Aliada de Controle, a Liga das Nações não despertou para o risco ou não se incomodou com o
desenvolvimento de submarinos alemães.
A maneira como os alemães mantiveram a técnica de construção e a doutrina de uso dos
U-boats é algo para ser salientado. De forma clandestina, foram mantidas as formações de
comandantes de submarino e o núcleo duro dos planejadores e desenvolvedores de U-boats.
Por outro lado, as nações vencedoras da Primeira Guerra tentavam estabelecer a paz. Assim,
fizeram uso de diversas conferências de paz que buscavam o desarmamento e a paridade
naval entre as potências. Porém, em todas as conferências, o submarino foi alvo de
controvérsia, não se conseguindo estabelecer um consenso.
Assim, ao longo dos anos 1920, o que se pôde verificar foi uma Alemanha burlando os
termos do Tratado de Versalhes enquanto as potências vencedoras se enganavam, advogando
a favor da paz nas conferências e dentro da Liga das Nações. Ao final dessa década, a
Alemanha já tinha plena condição de construir e treinar uma flotilha de U-boats. Bastava
somente a alteração no quadro político.
A alteração veio em 1933, quando Hitler assume a chancelaria, modificando a postura
germânica na política externa. No campo interno, Hitler obtém o apoio das Forças Armadas
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utilizando como moeda de troca o rompimento do Tratado de Versalhes, o que ocorre, em
1935, quando ele já era ditador do Reich.
A fim de evitar provocações à Grã-Bretanha, o Governo alemão propõe um novo acordo
militar naval, o Tratado Anglo-Germânico (1935) que estabeleceu um percentual de
tonelagem total da esquadra alemã em relação à esquadra britânica. Com esse tratado as
portas estavam oficialmente abertas para a Reichsmarine crescer novamente. Assim, com toda
a tecnologia e doutrina mantida em segredo durante os anos anteriores, em onze dias, a agora
denominada Kriegsmarine lançava o U-1.
No mesmo ano do Tratado Anglo-Germânico, assumiu a Força de Submarinos o
Comandante Karl Dönitz que trabalhou duro para criar um conceito estratégico para o uso dos
U-boats. Dönitz tinha certeza de que seria capaz de realizar um bloqueio ao comércio
marítimo na região do Báltico e do Mar do Norte somente com submarinos.
Utilizando-se das novas tecnologias, revisando e atualizando as doutrinas, ele criou
concepções de emprego que testou em jogos de guerra. Assim, quando a guerra naval com a
Grã-Bretanha se tornou inevitável, Dönitz tinha a solução que a esquadra de superfície não
podia fornecer ao Reich.
Apesar da desenvoltura alemã, antes de Dönitz, a Força de Submarinos encontrava-se
acéfala, ou seja, a Kriegsmarine conseguiu com maestria manter e desenvolver a tecnologia e
a doutrina, mas não tinha uma concepção estratégica formada para empregar os novos Uboats. Essa situação vivida pela Marinha alemã no passado, desperta interessante reflexão
para o presente. No ambiente naval, a doutrina e a tecnologia caminham juntas, porém sem
um conceito estratégico, ambas são estéreis.

4 DIAS DE GUERRA NAVAL NO ATLÂNTICO

A Batalha do Atlântico foi a mais longa campanha de toda a Segunda Guerra Mundial.
Seu início data de 3 de setembro de 1939, quando França e Reino Unido declararam guerra à
Alemanha Nazista, logo após a invasão da Polônia. Entretanto, sua constituição não ocorreu
de forma deliberada pelos contentores, mas tratou-se de um arranjo político-estratégicoeconômico que se configurou diante das circunstâncias impostas aos dois lados (SILVA,
2009).
Essa Batalha, de maneira particular, não assumiu a forma de batalhas reluzentes com
feitos heroicos. Ao contrário, manifestou-se através de números, gráficos e estatísticas que
tinham pouca capacidade de envolver a opinião pública britânica, que pouco compreendia o
que significavam aqueles números (CHURCHILL, 2017). Entretanto, a lógica por trás dos
números era simples: a tonelagem de navios afundados não poderia superar a tonelagem de
novos navios construídos (ANEXO C). Além disso, as importações deveriam ser
desembarcadas em segurança para garantir o sustento da população, bem como do esforço de
guerra dos britânicos.
Por outro lado, os alemães também fizeram contas para definir objetivos estratégicos na
Batalha do Atlântico. Em 1942, os estatísticos, baseados na premissa de que os afundamentos
deveriam ser mais rápidos do que o programa de construção aliado, fizeram um cálculo que
exigia a destruição de pelo menos 700.000 toneladas mensais (MASON, 1975). Uma missão
extremamente difícil, levando-se em consideração às vastidões atlânticas, mas que o
Comando Geral da Força de Submarinos alemã estava disposto a cumprir.
A frieza dos números escondia a angústia das pessoas que, de alguma forma,
participaram deste vultuoso combate. Nos comboios, a ansiedade provocada pela espera por
um ataque fazia com que os mais bem experimentados homens do mar tremessem diante da
ameaça de um torpedo. Nos U-boats a sensação não era diferente quando se registrava, com
frequência, um terrível dueto das máquinas do destroier e seu Asdic ou Sonar (MASON,
1975). A combinação desses dois elementos significava que em breve começariam as
explosões de cargas de profundidade que poderiam levar o submarino para o fundo.
O terror da guerra atingiu a ambos os contentores. De um lado uma invejável força de
superfície que, diante da enorme atribuição na proteção do comércio marítimo, parecia
pequena na presença dos ocultos submarinos que, por sua vez, tornavam-se extremamente
frágeis ao serem descobertos. Porém, esse terror transbordou para além do ambiente militar
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naval. Civis, homens, mulheres e crianças foram diretamente atingidos pelo flagelo da guerra
naval no Atlântico.
No Brasil não ocorreu diferente. Depois de atacarem a costa oriental dos EUA, os Uboats chegaram ao Atlântico Sul atacando a navegação brasileira, em agosto 1942. As perdas
brasileiras no mar, durante a Segunda Guerra Mundial, superaram, em muito, as perdas nos
campos de batalha na Itália131 (APÊNDICE D).
O Brasil, com sua vasta costa atlântica, sua rede de portos que interligavam o comércio
e o transporte marítimo, sentiu fortemente o ataque sofrido (DUARTE, 1968). Vale ressaltar
que, à época, não havia rodovias pavimentadas para interligar as principais cidades, o que
aumentava a importância da navegação de cabotagem.
Nesse contexto, a Marinha do Brasil não estava preparada para combater o voraz
inimigo que havia adentrado as águas territoriais brasileiras. A ausência de recursos, tanto
materiais quanto humanos, para se contrapor à ameaça é digna de nota. Isso posto, o objetivo
desta seção é apresentar, através de fontes primárias e bibliográficas, a ausência de
pensamento estratégico, tanto por parte da USN quanto pela Marinha do Brasil, para o
combate aos U-boats. O estudo concomitante é justificado, em razão dos fenômenos do
isomorfismo e da dependência existentes na relação entre a MB e a USN.
Sendo assim, a Batalha do Atlântico será utilizada como “pano de fundo” para permitir
o entendimento das diretrizes estratégicas envolvidas no conflito. Ademais, a Batalha será
analisada, prioritariamente, na sua versão americana, ou seja, a partir de 1942, quando os Uboats chegam à América.

4.1 A Dialética no Teatro de Operações Atlântico
O jogo estratégico é realizado dentro de uma dialética de vontades, ou seja, o inimigo é
vivo e age no sentido de superar as adversidades impostas. Dessa forma, o sucesso de uma
contramedida utilizada em um determinado conflito, não é garantia de continuidade em outra
ocasião (LUTTWAK, 2009).
Nesse sentido, quando o ataque alemão ao comércio marítimo retornou na Segunda
Guerra Mundial, os oponentes não eram os mesmos de anos atrás. As técnicas e as táticas
desenvolvidas a partir dos avanços tecnológicos possibilitaram a ambos, em momentos
diferentes, o elemento da surpresa que se tornou a força motriz para a continuidade das
pesquisas e a formulação de novas estratégias.
131

Ao todo foram perdidas no mar 1.471 vidas, sendo 985 civis e 486 militares da Marinha. Nos campos da
Itália, o número de perdas foi inferior a 500 vidas. Ver: APÊNDICE D
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Para efeito deste trabalho, a Batalha do Atlântico foi dividida em duas fases: a primeira,
caracterizada pelo predomínio das ações dos incursores de superfície alemães; e a segunda,
marcada pela guerra submarina dos U-boats contra o comércio marítimo aliado. Sendo assim,
em virtude da aderência com o objeto desta pesquisa, será atribuída maior importância à fase
da campanha na qual os U-boats desempenharam o esforço principal do lado alemão.
Os ensinamentos adquiridos na Primeira Guerra serviram para a Marinha alemã definir,
como premissa, não buscar como objetivo estratégico uma batalha decisiva com a Royal
Navy. O objetivo da Kriegsmarine, em caso de guerra com o Reino Unido, seria atingir o
comércio marítimo britânico, vital para a sobrevivência do país (SILVA, 2009). Nesse
sentido, o Almirante Raeder estabeleceu um programa de rearmamento naval (1939-1947)
partindo da premissa que, em 1945, a guerra contra o Reino Unido seria inevitável
(HUMBLE, 1974).
O programa para construir uma esquadra equilibrada ficou conhecido como “Plano Z”.
Segundo Humble (1974), o Plano previa que, em 1945, a Marinha alemã deveria ser
aumentada para:
“seis couraçados de 56.000 toneladas; dois couraçados de 42.000 toneladas (Bismark
e Tirpitz); três cruzadores de batalha de 31.000 toneladas [...]; três couraçados de
bolso (Deutshland, Admiral Scheer e Graf Spee); dois porta -aviões [...]; cinco
cruzadores pesados (Hipper, Blücher, Prinz Eugen, Seydlitz e Lützow); quarenta e
quatro cruzadores leves [...]; sessenta e oito destroieres e 90 torpedeiros; e cerca de
249 submarinos - costeiros, marítimos e oceânicos” (HUMBLE, 1974, p. 34).

O audacioso plano germânico tinha como objetivo principal reunir condições para que a
Kriegsmarine pudesse dominar o Báltico e, ao mesmo tempo, fixasse no mar do Norte uma
importante fração da Esquadra britânica. Enquanto isso, poderia enviar os incursores de
superfície e submarinos para atacar o comércio no Atlântico (CABRAL, 2013). Sendo assim,
os submarinos, que faziam parte de um contexto estratégico mais amplo, não tiveram a
prioridade máxima de construção, conforme era o desejo de Dönitz (HUMBLE, 1974).
Entretanto, o ataque a Polônia em 1939, significou o fim do “Plano Z” e do ideal de
Raeder em constituir uma esquadra equilibrada. Nesse processo, a Marinha alemã, à época,
contava com:
“dois encouraçados de 42 mil toneladas (Bismark e Tirpitz); dois cruzadores de
batalha de 31.000 toneladas (Scharnhorst e Gneisenau); três cruza dores de bolso
(Deutshland, Admiral Scheer e Graf Spee); três cruzadores pesados (Hipper,
Blücher e Prinz Eugen); seis cruzadores lige iros (Emden, Koenigsberg, Nürnberg,
Leipzig, Köln e Karlsruhe); nove cruzadores auxiliares [...]; cerca de cem
contratorpedeiros e 56 submarinos, apenas 26 com capacidade de operar no
oceano” (CABRAL, 2013, p. 397, grifo nosso).

Nesse mesmo período, segundo Cabral (2013), a Royal Navy, a maior e mais poderosa
Marinha do mundo, possuía 15 encouraçados, sete porta-aviões, 39 cruzadores, 107
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contratorpedeiros e 47 submarinos considerados novos. Juntamente com outros navios mais
antigos: dois porta-aviões, 23 cruzadores, 73 contratorpedeiros e dez submarinos.
Esses números demonstram a superioridade numérica da Royal Navy em relação à
Kriegsmarine, à época. No entanto, a Royal Navy possuía muitos encargos no nível global que
a tornavam aquém do ideal (CABRAL, 2013). Principalmente, diante do desafio de garantir a
segurança das importantes rotas marítimas do Atlântico que se encontravam interligadas com
outros mares e oceanos132 .
Pelo lado alemão, a dependência de rotas comerciais marítimas mostrava-se bem menor.
A máquina de guerra nazista se sustentava através de um abastecimento estratégico que se
fazia por terra (SILVA, 2009). Logo, a estratégia de bloqueio naval a indústria de guerra
alemã tornava-se menos eficaz, tendo em vista que grande parte dos seus insumos se
encontravam interiorizados.
Além do bloqueio naval, os ingleses tinham como objetivo garantir a segurança das
rotas marítimas e consequentemente, o fluxo de mercadorias vitais à manutenção do esforço
de guerra e à sobrevivência da população britânica (SILVA, 2009). Por isso, a Royal Navy
centrou suas atenções na neutralização dos poderosos vasos de guerra germânicos que
navegavam no Atlântico no início da guerra.
Do ponto de vista alemão, a guerra comercial marítima contra o Reino Unido
justificava-se totalmente, uma vez que as ilhas britânicas consumiam, por mês, nesse período,
mais de um milhão de toneladas de alimentos e matérias primas importadas (SILVA, 2009).
Os alemães sabiam dessa vulnerabilidade e desejavam explorá-la a todo custo. Diante da
enorme desvantagem, Raeder fez a opção de pré-posicionar dois dos seus couraçados de bolso
(Graf Spee e Deutschland) no Atlântico que receberam as seguintes instruções, em ordem de
prioridade: “desequilibrar as esquadras aliadas e destruir o comércio marítimo” (HUMBLE,
1974, p.38).
Sendo assim, a presença de incursores de superfície no Atlântico, em 1939, atacando em
locais inesperados, provocou a necessidade de utilização de importantes unidades de
superfície da Home Fleet na escolta dos comboios, dissipando, dessa forma, o poder de ataque
daquela e proporcionando maior liberdade no mar do Norte para as unidades de superfície
alemãs (HUMBLE, 1974)133 .
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Para detalhes das rotas marítimas do Oceano Atlântico, ver: CABRAL, 2013, p. 394-395.
Para entender detalhes da campanha dos coura çados de bolso alemães, ver: HUMBLE, 1974, p.38-45.
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A dificuldade da Royal Navy em lidar com uma força de superfície inimiga mais fraca,
residia no fato dessa estar preparada para grandes batalhas navais, ou seja, a busca pela
batalha decisiva mahaniana continuou vigorando no pensamento estratégico naval britânico,
no período entre guerras. Os estrategistas ingleses ainda viam a estratégia naval orientada na
batalha de alto-mar. Nesse contexto, as concepções de emprego do submarino e da aviação
embarcada se restringiam aos conflitos nas águas marrons 134 (SILVA, 2009). Dessa forma, no
início do conflito, ainda existia dificuldade em incorporar as novas armas e os avanços
tecnológicos à guerra naval.
Nesse sentido, percebe-se que nenhuma das duas potências havia investido
significativamente em um plano estratégico naval original. Além disso, ambas não haviam se
preparado para uma longa guerra de atrito. As operações se restringiam à organização de
comboios e negação ao inimigo da liberdade de acesso aos suprimentos básicos e
estratégicos135 (CABRAL, 2013).
Segundo Cabral (2013): “a Segunda Guerra Mundial se distingue dos outros conflitos
no mar pelo uso em ampla escala de porta-aviões, aviões e submarinos, com a
coordenação[...] realizada por rádio” (CABRAL, 2013, p.399). Porém, nos primeiros
momentos da guerra, nenhum dos contentores havia desenvolvido doutrinas de emprego para
as novas armas. Essa paralisia inicial fez com que tanto o Reino Unido quanto a Alemanha
seguissem concepções estratégicas do conflito anterior (1914-1918).
Porém, conforme o cenário do conflito evoluía, percebeu-se a necessidade de utilizar os
novos meios e tecnologias na guerra naval. Essa utilização fez com que “as táticas e as
estratégias navais fossem sendo aperfeiçoadas durante o conflito” (CABRAL, 2013, p.400).
Nesse sentido, em cerca de um ano, a Batalha do Atlântico adquiriu importância
estratégica, uma vez que a negação das rotas marítimas, ao Reino Unido, era para a Alemanha
a tarefa primordial. Já para os britânicos, a segurança das linhas de comunicação marítimas
era uma questão de sobrevivência.
O estrangulamento das rotas marítimas britânicas era, na visão alemã, a única forma de
conseguir “arrancar” um acordo com o Reino Unido, tendo em vista que as Forças Armadas
alemãs não conseguiram a superioridade aérea desejada, na Batalha da Inglaterra136 (SILVA,
2009).
134

Águas marrons pode ser entendido como águas litorâneas ou costeiras.
As ações de a taque e defesa eram conduzida s dentro de uma concepção estratégica de negação do uso do mar
e comando do mar em disputa (CORBETT, 1911; MARINHA DO BRASIL, 2004)
136 A superioridade aérea era vital para permitir a projeção da força terrestre em segu rança sobre o território
inglês.
135
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Conforme já visto, a primeira fase da Batalha foi caracterizada pela predominância das
ações de ataque de superfície realizadas pelos incursores alemães. A força de submarinos,
nesse primeiro momento, encontrava-se restrita na sua liberdade de manobra devido ao
Regulamento de Presas.
As condições do Regulamento estipulavam que “o submarino tinha primeiro que
emergir, para depois, então, deter e examinar qualquer navio mercante” (MASON, 1975,
p.23). A inspeção servia para verificar a carga que o navio estaria transportando. Caso fosse
identificada como contrabando para o inimigo, o navio poderia ser afundado. Antes, porém, o
comandante do submarino deveria garantir a segurança da tripulação.
Entretanto, navios escoltados por navios de guerra poderiam ser afundados sem aviso
prévio (MASON, 1975). Tais condições restringiram bastante a atuação dos submarinos,
tendo em vista que Hitler, nesse momento, tentava evitar atrair mais países para a guerra
contra a Alemanha.
Outra restrição residia no número de submarinos disponíveis. Dos 56 submarinos de
Dönitz, 46 encontravam-se prontos para o mar, mas somente 22 estavam aptos a operar no
Atlântico. Os demais, eram submarinos do Tipo II, de 300 toneladas de deslocamento, com
pouco raio de ação (APÊNDICE B), o que permitia a operação destes somente na costa e no
mar do Norte. Nesse sentido, cumprindo o regime de revezamento, Dönitz possuía, em média,
sete submarinos operando no Atlântico (MASON, 1975), número muito aquém do necessário
para forçar o Reino Unido a realizar algum tipo de acordo com a Alemanha.
Mesmo com as restrições apresentadas anteriormente, os submarinos alemães
afundaram 41 navios em setembro de 1939, num total de 153.000 toneladas; em outubro,
foram 27 navios, com 135.000 toneladas (MASON, 1975). A partir de novembro de 1939, o
número de afundamentos caiu consideravelmente, principalmente devido às questões
logísticas, ou seja, necessidade de reparo e ressuprimento de material e pessoal.
Segundo Mason (1975), o sucesso inicial dos U-boats muito se deveu à habilidade de
seus comandantes. Vale ressaltar que os comandantes de U-boats do início da Segunda
Guerra foram muito bem treinados no período entre guerras, conforme visto na seção anterior.
Nesse contexto, destacaram-se os ataques realizados contra belonaves da Marinha de Vossa
Majestade, pelos Tenentes-Comandantes Prien, Schuhardt e Lemp137 .
Contudo, à sombra do grande sucesso atribuído aos comandantes mencionados, outros
comandantes trabalharam sem elogios e aplausos, com a certeza de que cada navio mercante
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Detalhes dos ataques desferidos pelos Tenentes-Comandantes em questão, ver: MASON, 1975, p. 23-29.
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aliado afundado “era uma contribuição para a demorada e lenta tarefa de subjugar os inimigos
da Alemanha” (MASON, 1975, p. 30).
Apesar dos feitos heroicos, até o final da Batalha da Noruega, em junho de 1940, os Uboats de Dönitz não obtiveram a prioridade desejada por ele. Entretanto, as alterações no
cenário da guerra permitiram uma mudança radical na postura da Kriegsmarine.
No cenário tático, a perda de importantes vasos de guerra, como o Graf Spee e o
Bismark138 , provocou uma mudança na Kriegsmarine, que passou a utilizar submarinos com o
apoio de aviões contra a Marinha aliada, na tentativa de poupar os seus meios de superfície
(CABRAL, 2013). Diante das perdas dos navios de superfície alemães, Hitler restringiu ainda
mais a liberdade de manobra do Almirante Raeder, chegando ao ponto de ordenar o
desarmamento das grandes belonaves do Reich (MASON, 1975).
Outra alteração importante que ocorreu no cenário geoestratégico foi a conquista da
França, em maio de 1940, possibilitando aos nazistas a utilização das bases localizadas no
Golfo de Biscaia, na costa atlântica francesa. A posição privilegiada possibilitou a arma alemã
contornar os obstáculos impostos pelos britânicos no canal da Mancha, bem como nos
estreitos dinamarqueses, o que permitiu uma redução de cerca de 750 Km no trajeto a ser
percorrido das bases alemãs até as áreas de operação (SILVA, 2009). Sendo assim, o
Atlântico se abria aos U-boats de Dönitz que passaram a receber mais atenção do AltoComando Alemão (MASON, 1975).
Com mais liberdade de ação, Karl Dönitz pôs em prática a inovação tática da arma
submarina alemã, desenvolvida no período entre guerra: ataques noturnos desfechados na
superfície por vários U-boats ao mesmo tempo. Essa tática ficou conhecida como Rudeltaktik
(tática de alcateias), em razão da maneira como era efetuado o ataque. Os submarinos
cercavam os navios do comboio e realizam ataques que vinham de várias direções,
confundindo, assim, os navios e suas escoltas (CABRAL, 2013; MASON, 1975; SILVA,
2009).
Nesse processo, no verão de 1940, o número de afundamentos cresceu a proporções
espantosas:
“em junho, 58 navios, 284.000 toneladas; em julho, 38 navios, 196.000 toneladas;
em agosto, 56 navios, 268.000 toneladas; em setembro, 59, com 295.000 toneladas
e, em outubro, [...], 68 navios, com 352.000 toneladas, tudo isto com a perda de
apenas 6 submarinos” (MASON, 1975, p.42).
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Detalhes das campanhas desses importantes vasos de guerra alemães, ver: HUMBLE, 1975, p.40-45 e p.76-
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É possível perceber que, no início do conflito, os submarinos alemães impuseram
grandes dificuldades aos Aliados colocando em dúvida as táticas antissubmarino já
consagradas, como a utilização dos comboios.
A dificuldade inicial em implementar contramedidas à arma submarina alemã estava
relacionada, principalmente, com o número de escoltas disponíveis para acompanhar os
comboios por todo o trajeto. Por isso, os comboios só eram escoltados pelos destroieres até 15
graus de Latitude Oeste. Dessa forma, os U-boats, que tiveram sua capacidade de
profundidade no Atlântico ampliada, conseguiam realizar ataques aos navios mercantes sem
nenhuma ou pouca escolta (MASON, 1975).
Além disso, mesmo quando sob escolta, a dificuldade para identificar e contra-atacar os
submarinos aumentou consideravelmente com o ataque na superfície, tendo em vista que a
nova modalidade não favorecia a identificação pelo Asdic139 . Dessa forma, a identificação
positiva de um submarino, à noite, nas vastidões do Atlântico, passou a ser puramente sorte
dos vigias dos destroieres (CABRAL, 2013; MASON, 1975). Vale ressaltar que o radar
centimétrico140 ainda não estava operacional, naquele momento da batalha.
Devido a todas essas circunstâncias, o verão de 1940 foi considerado pelos comandantes
de U-boats como “tempos felizes 141 ”, período caracterizado pela audácia sem precedentes dos
comandantes de submarino, muito devido à falta de capacidade das escoltas (MASON, 1975).
A partir desse momento, a Batalha do Atlântico foi marcada por desenvolvimentos táticos e
estratégicos inesperados, “obrigando ambas as partes a amplos esforços de adaptação e
resposta” (SILVA, 2009, p. 398).
A partir de novembro de 1940, o número de afundamentos caiu novamente (32 navios,
com 147.000 toneladas). Segundo Mason (1975), existiram duas razões principais para queda
no número de afundamentos: a necessidade de reequipamento que reduziu o número de navios
na área de operações; e o péssimo estado do mar, no início do outono. Entretanto, soma-se a
isso a alteração das características da área de operações.
Com a redução da possibilidade de invasão alemã às ilhas inglesas, mais navios foram
disponibilizados para escoltas, aumentando a proteção dos comboios nas proximidades do
canal da Mancha e mar do Norte. Sendo assim, os submarinos precisaram se deslocar para
139

O Asdic possuía, à época, um alca nce que variava de 1800 a 3200 m. Com esse alcance, as escoltas
necessariamente tinham que sa ber a posição estimada do submarino para poder identificá -lo e realizar o ataque.
140 O radar centimétrico foi um importante avanço tecnológico dos Aliados no combate aos U-boats. Com essa
tecnologia, os navios escolta e os aviões podiam localizar os submarinos na superfície antes que estivessem
preparados para atacar os comboios.
141 Existem dois períodos da Batalha do Atlântico que são caracterizados ´por esse nome. O primeiro ocorreu no
verão de 1940 (junho a outubro), no At lântico Norte e o segundo, nos primeiros meses de 1942 (janeiro a abril),
na costa atlântica dos EUA(MASON, 1975).
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oeste, onde a vastidão atlântica dificultou em muito o trabalho dos comandantes (MASON,
1975).
Diante das novas dificuldades impostas aos submarinos, Dönitz procurou auxílio na
Luftwaffe, Força Aérea alemã comandada por Hermann Göring. Assim, tentou estabelecer um
binômio avião-submarino de forma a facilitar a identificação e o ataque aos comboios. Após
as exposições dos motivos para a utilização de aviões em auxílio aos submarinos, a decisão
tomada por Hitler foi disponibilizar para Dönitz um grupo de aviões Focke-Wulf Kondor de
longo alcance retirando-os da força aérea de Göring (MASON, 1975).
Entretanto, as expectativas de Dönitz em obter mais sucesso na localização dos
comboios com a utilização dos aviões não foram atendidas. Os aviões disponibilizados pela
Luftwaffe eram inadequados e em número insuficiente para cobrir grandes áreas em uma
busca organizada. A habilidade de navegação das aeronaves não tinha correspondência com
os submarinos. Dessa forma, os aviões guiavam os submarinos para posições erradas.
Segundo Mason (1975):
“Ironicamente, o primeiro exemplo de coopera ção entre os aviões e os submarinos
ocorreu quando o U-37 encontrou um comboio que rumava pa ra a Grã -Bretanha,
vindo de Gibraltar e, com sinais de rádio de ondas longas, dirigiu os aviões a 240Km
de distância do local em que se encontrava o comboio, para que eles desfechassem o
bombardeio que foi bem sucedido”(MASON, 1975, p. 49).

Por outro lado, a certeza dos britânicos de que o uso do avião em cooperação com os
navios escoltas seria a melhor forma de neutralizar a arma submarina, proporcionou ao
Almirantado o controle operacional do Comando Costeiro da Royal Air Force (MASON,
1975). Essa medida, além de trazer efeitos benéficos na proteção dos comboios, no início de
1941, representou um bom exemplo do amadurecimento institucional britânico se comparado
com as instituições alemãs.
Dönitz enfrentava grandes problemas para manter a sua força ativa no Atlântico Norte.
Seus submarinos eram utilizados em tarefas aleatórias, das quais ele discordava inteiramente,
como por exemplo: utilização em escoltas para navios transportes e cruzadores e; utilização
como elemento de transmissão de dados meteorológicos para a Luftwaffe (MASON, 1975).
Outra situação semelhante que retirou preciosos submarinos da ofensiva atlântica foi a
determinação de utilizar oito U-boats no Ártico, em junho de 1941, por ocasião da invasão
alemã a Rússia. O objetivo do emprego, era evitar que os Aliados enviassem suprimentos para
os russos. Porém, para Dönitz, nada justificava enfraquecer o esforço principal no Atlântico,
principalmente nas condições de operação que as altas latitudes exigiam e, para as quais, os
U-boats não estavam adaptados. Sendo assim, escreveu ele em protesto:
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“1 – Sucessos concretos até o momento têm sido escassos, em razão do tipo de
tráfego da região que consiste em pequenas emba rcações que não podem ser
torpedeadas com perspectiva de sucesso;
2 – O fator decisivo na guerra contra a Grã -Bretanha é o ataque às suas importações.
O resultado desses ataques é principal tarefa dos U-boats que nenhum outro ramo
das Forças Armadas pode a ssumir. A guerra contra a Rússia será decidida em terra e
nisso os U-boats podem desempenha r um papel muito menor” (DÖNITZ, 2012,
posição 2767, tradução nossa).

Dönitz não tinha acesso a Hitler. Tudo que enviava passava antes pelo Alto Comando
Naval alemão. Em seu diário, ele se ressente várias vezes pela ausência de compreensão,
principalmente do nível político, das particularidades da guerra submarina. Segundo ele,
quando o número de afundamento caiu, em 1941(ANEXO B), não houve uma tentativa de
compreender e nem mesmo de tentar ajudar a resolver a questão. Ao contrário, as ordens
emanadas dos níveis superiores eram no sentido de utilizar os submarinos em atividades
subsidiárias, dividindo e enfraquecendo o esforço no Atlântico (DÖNITZ, 2012).
Os U-boats de Dönitz continuaram sem a prioridade requerida durante todo o ano de
1941. Em setembro, dez U-boats encontravam-se operando nas águas do Mediterrâneo
oriental em apoio a Marinha italiana que estava sendo dizimada pela Marinha Real. Ou seja,
os italianos não estavam conseguindo prestar o apoio devido ao Afrika Korps do General
Rommel que corria sério risco de ficar sem suprimentos. Além dos submarinos atuando
dentro do Mar Mediterrâneo, havia mais quinze nas redondezas, na saída de Gibraltar
(MASON, 1975).
Adicionalmente, em novembro do mesmo ano, Dönitz recebeu ordem do Alto Comando
Naval de disponibilizar quatorze U-boats para operações subsidiárias. Com isso, ao final de
1941, Dönitz tinha não mais do que cinco a dez U-boats disponíveis para atuarem no
Atlântico Norte (DÖNITZ, 2012). Em virtude disso, o número de afundamento caiu
drasticamente (ANEXO B), registrando-se, em novembro de 1941, somente 13 afundamentos
totalizando 62.000 toneladas, sendo o menor índice desde maio do ano anterior (MASON,
1975).
A falta de compreensão por parte do poder político do que acontecia em áreas mais
amplas do Atlântico retirava de Dönitz a liberdade de manobra para conduzir seus U-boats
para um ponto decisivo, a fim de explorar as vulnerabilidades do inimigo. As atitudes
descritas só trouxeram benefícios aos navios do comércio britânico, que tiveram um trânsito
menos dramático pelo Atlântico no final daquele ano.
Por outro lado, os britânicos trabalhavam incansavelmente na busca pela neutralização
da ameaça submarina. Eles, mais do que os alemães, estavam convencidos da capacidade que
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os U-boats tinham de levar o Reino Unido ao colapso, através da asfixia de suas
comunicações marítimas. Sendo assim, os desenvolvimentos científicos tecnológicos também
serviram para reduzir a vantagem dos submarinos sobre os navios escoltas (MASON, 1975).
Nesse sentido, a Batalha do Atlântico foi, segundo Kennedy (2014), a batalha dos
cientistas. Ou seja, uma verdadeira corrida tecnológica na busca por equipamentos que
diminuíssem a vantagem adversária. Nesse quesito os britânicos mostraram-se mais
inovadores. Em 1941, eles já haviam desenvolvido o radiogoniômetro, antenas receptoras em
terra que através de triangulações identificavam a origem da transmissão de rádio realizadas
pelos U-boats (MASON,1975). Essa inovação permitiu aos Aliados, com algum grau de
certeza, identificar as regiões nas quais estavam se formando as “alcateias” para,
posteriormente, alterar o rumo dos comboios que estivessem indo naquela direção.
Outra inovação que alterou significativamente a maneira de atuação dos meios navais e
aeronavais, no nível tático, foi o radar. Em janeiro de 1941, um novo modelo de radar foi
instalado nos aviões do Comando Costeiro britânico e em alguns navios escoltas. Dessa
forma, os aviões podiam ajudar na busca por submarinos no período noturno quando os
ataques eram mais constantes. Com a presença do avião, o submarino era obrigado a
submergir ficando detectável pelo Asdic, possibilitando o ataque dos navios escoltas com
bombas de profundidade (KENNEDY, 2014; MASON, 1975).
Obviamente que, em 1941, essas inovações estavam em fase de protótipo, logo
apresentavam muitas restrições operacionais e não existiam em escala suficiente para se
contrapor à ameaça real em combate. Porém, segundo Kennedy (2014), o espírito de iniciativa
dos Aliados, demostrado desde 1941, foi determinante para a reviravolta da guerra nos anos
seguintes, principalmente a partir do final de 1942.
A evolução tecnológica acompanhada do desenvolvimento das doutrinas de emprego
foram fundamentais na luta contra um inimigo audaz que, a cada alteração do cenário
estratégico, adaptava-se rapidamente às novas realidades do combate naval, ampliando áreas
de atuação no Atlântico e surpreendendo até mesmo marinhas mais bem preparadas, como a
norte-americana.

4.2 Os U-boats chegam à América
Conforme já verificado, passado o período denominado de “tempos felizes”, em 1940, o
número de afundamentos, realizados pelos U-boats, reduziu bastante. No ano seguinte, apesar
do uso em larga escala da tática de alcateia, o número de afundamentos não foi expressivo,
em razão da deficiência na quantidade de meios (ANEXO B). A prioridade tão sonhada pelo
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Almirante Dönitz, naquele momento, não se concretizava. Entretanto, mudanças no tabuleiro
estratégico da guerra tornaram a arma submarina imprescindível, recebendo do Alto Comando
Naval alemão toda a prioridade necessária.
No ambiente naval, a perda do Bismarck marcou um momento decisivo para a Esquadra
de Hitler 142 . Ficou claro que os ingleses haviam aprendido a lidar com os incursores de
superfície alemães. A utilização de forma ampla da aviação embarcada, possibilitava aos
britânicos uma vantagem que a Kriegsmarine não tinha como se contrapor, a não ser
mantendo seus navios dentro da cobertura aérea da Luftwaffe, o que para eles, era inviável,
pois não lhes permitia cumprir a missão de atacar as rotas marítimas inimigas na vastidão
atlântica (HUMBLE, 1974; MASON, 1975).
Nos campos de batalha da Europa reviravoltas começavam a dificultar a execução dos
planos alemães. A Wehrmacht que havia varrido o Oeste europeu, utilizando-se da tática da
guerra relâmpago ou blitzkrieg, via-se em dificuldade na campanha da Rússia. Os primeiros
meses da Operação Barbarossa, iniciada com o ataque surpresa de 22 de junho de 1941, não
decepcionaram (WIEVIORKA, 2016).
Nesse período auspicioso, os alemães chegaram as portas de Moscou, porém os russos
resistiram e, a partir de novembro do mesmo ano, iniciaram um forte contra-ataque que, até
aquele momento do conflito, a Wehrmacht não havia sofrido. Segundo Wieviorka (2016,
p.68) “Hitler compreendeu então que a Alemanha deveria enfrentar uma guerra longa”, ou
seja, a estratégia da Blitzkrieg (guerra relâmpago) tinha chegado ao fim.
Nesse sentido, Alves (2002) argumenta que a Blitzkrieg não era somente uma inovação
tática da Wehrmacht. Atrás da eficiência militar existia uma estrutura econômica que
sustentava um exército capaz de bater seus inimigos rapidamente. Por outro lado, a guerra
lutada de maneira rápida evitava o desgaste, semelhante ao ocorrido na Primeira Guerra
Mundial, além de permitir uma mobilização parcial da economia do país. Dessa forma, na
Alemanha os gastos da população com consumo se mantiveram os mesmos até 1942.
Porém com o advento das dificuldades na Rússia, Hitler procurou “mudar a marcha” da
economia alemã, conforme demonstra Alves:
“A situação de guerra contra a França e a Grã -Bretanha, existente a partir de
setembro de 1939, não alterou, em absoluto, o ritmo da economia alemã, e todos as
incríveis v itórias conquistadas nos anos de 1940 e 1941 parecia m corroborar o
acerto da decisão toma da. No entanto, a incapacidade alemã em derrotar a URSS
rapidamente, patente no inverno de 1941/1942, ocasião em que o próprio Exército
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Após o afundamento do Bismarck, Hitler passou a interferir cada vez mais nos movimentos dos navios de
guerra, retirando, assim, a liberdade do Almirante Raeder. Com a tragédia, os cruzadores pesa dos alemães
(Scharnhorst, Gneisenau e Prinz Eugen) permaneceram ancorados em Brest resistindo aos ataques da RAF. Para
saber ma is sobre o afundamento do Bismarck ver: Humble, 1974, p.76-93.

118

vermelho desfechava suas primeiras operações ofensivas, denotou o fim prático da
estratégia da Blitzkrieg. Era preciso preparar a Alemanha para uma longa e
desgastante guerra no Le ste, o que sign ificava mobiliza r todos os recursos à
disposição do país para uma guerra total” (ALVES, 2002, p. 157).

Ao se analisar as ofensivas dos U-boats na Batalha do Atlântico a partir de 1942, não se
pode desconsiderar a conexão existente entre o aumento dos afundamentos, em 1942
(ANEXO B), e o quadro geral da guerra do ponto de vista alemão. Nesse sentido, o contexto
geral era o seguinte: a Alemanha nazista enfrentava, na frente oriental, o resistente Exército
vermelho e, no Ocidente, os mais novos beligerantes, os Estados Unidos da América,
juntando-se aos Aliados no esforço de guerra, o que poderia gerar uma nova frente no
Ocidente. Essa situação deveria ser evitada a qualquer custo pelo Alto Comando alemão.
Assim, “a melhor forma de empreender a guerra contra os norte-americanos,
imediatamente, era lançando uma ofensiva submarina contra seus navios mercantes”
(ALVES, 2002, p.159). Diante do fim do plano “Z” e da paralisia dos navios de superfície,
não havia nenhum equipamento mais apropriado, em termos de custo/benefício, do que o
submarino, cujo valor já tinha sido comprovado nos primeiros anos da guerra.
Entretanto, mesmo consciente da aproximação dos EUA no conflito, nos primeiros
meses de 1941, a política de Hitler era de evitar interações com navios norte-americanos.
Sendo assim, a ordem emitida ao Alto-Comando Naval alemão, em setembro de 1939,
proibindo qualquer incidente que envolvesse navios dos EUA, ainda permanecia em vigor
(MASON, 1975).
No início do conflito, como garantia de neutralidade e proteção dos territórios das
Repúblicas americanas, ficou definida uma zona de segurança marítima 143 , na qual estavam
proibidas as operações de incursores e submarinos beligerantes, a fim de evitar que os EUA e
as nações latino-americanas fossem arrastadas à guerra (MINISTÉRIO DA MARINHA,
1944; MARTINS, 1985).
A neutralidade norte-americana sempre foi muito questionada por Dönitz e pelo Alto
Comando Naval, tendo em vista que a postura dos EUA contrariava o direito internacional,
oferecendo ajuda a um beligerante, no caso o Reino Unido (DÖNITZ, 2012). Um claro
exemplo disso foi a assinatura, em setembro de 1940, do The Destroyers – Naval Base Deal.
O acordo definia o fornecimento de cinquenta contratorpedeiros americanos para reforçar a
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Definida na Primeira Reunião de Consultas de Ministros das Relações Exteriores, no Panamá, em 1939,
compreendia uma faixa marítima de 300 milha s ao redor do Continente Americano, exceto Canadá. Mais
detalhes ver: MARTINS, 1985, p. 259-260.
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Royal Navy na guerra antissubmarino. Em troca os norte-americanos receberiam bases navais
no continente americano144 (CABRAL, 2013).
Outra medida do Governo norte-americano foi a lei Lend-Lease, assinada pelo
Presidente em 11 de março de 1941. Tratava-se de um plano de financiamento e fornecimento
de material, inclusive militar, para o Reino Unido e aliados. O material fornecido pelos EUA,
inclusive alimentos, fazia parte do excedente de produção gerado pelo programa de aumento
das capacidades manufatureiras, implementado pelo Governo norte-americano, a partir de
julho de 1940 (MINISTÉRIO DA MARINHA, 1944; MORISON, 1966).
Além disso, em setembro de 1941, os navios norte-americanos passaram a escoltar os
comboios do trecho de Terra Nova (Canadá) a Islândia com a justificativa de que “estavam
protegendo a navegação mercante entre duas bases americanas para abastecer suas tropas145 ”
(MASON, 1975, p.66). Todas essas medidas eram contrárias ao estado de neutralidade norteamericano e contribuíam para a ocorrência de incidentes, com submarinos alemães, nessa
difícil atmosfera.
A zona de segurança, definida no início do conflito, à essa altura, já se estendia até a
longitude 26o W, o que representava uma distância de 2.300 milhas da costa americana e
somente 740 milhas da Europa. Entretanto, mesmo percebendo o avanço dos EUA, Hitler não
desejava nenhuma interação, pelo menos até a metade de outubro de 1941, quando, segundo
ele, a Rússia já estaria derrotada (MASON, 1975; DÖNITZ, 2012).
Segundo o Almirante Dönitz (2012), somente a 9 de dezembro de 1941 é que o
Comando-Geral dos Submarinos foi avisado de que as restrições em relação à zona de
segurança estavam suspensas pelo Füher, ou seja, somente após o ataque japonês a Pearl
Harbor. Ainda segundo ele: “a nossa declaração de guerra contra os EUA, em 11 de dezembro
de 1941, criou uma situação inteiramente nova nas águas americanas do Atlântico” (DÖNITZ,
2012, posição 3316, tradução nossa).
Atacar os navios mercantes americanos era uma perspectiva convidativa para Dönitz e
seus comandantes de submarinos. Duas premissas corroboravam para a boa expectativa de
Dönitz: os norte-americanos não estariam familiarizados no combate às alcateias; e levaria
algum tempo para que o serviço de comboio e escoltas estivessem estabelecidos de maneira
eficaz (MASON, 1975).
144

O acordo concedeu a longo prazo (99 anos) bases na Terra Nova, nas Bermudas, nas Bahamas, na Jama ica,
em Antilhas, em Santa Lúcia, em Trinidad, na Guiana Inglesa e em algumas ilhas atlânticas. Essas instalações
foram ocupadas, reequipadas e reforçadas a partir de março de 1941, o que aliviou os britânicos desse encargo.
145 Os fuzileiros na vais americanos desembarcaram na Islândia, em 7 de julho de 1941 e renderam algumas
forças inglesas que lá estavam (MINISTÉRIO DA MARINHA, 1944).
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Diante disso, Karl Dönitz executou uma operação rápida, denominada “rufar de
tambores 146 ”, contra o comércio do “hemisfério ocidental”, mais especificamente, a região
compreendida entre o Golfo de São Lourenço (CAN) e o Cabo Hatteras (EUA). Para realizar
a operação foram disponibilizados somente 5 submarinos, dos 12 solicitados por Dönitz. A
Força de Submarinos tinha, na época, 91 belonaves, sendo que 23 encontravam-se no
Mediterrâneo, 6 ao largo de Gibraltar e 4 ao largo da Noruega. As demais, mais da metade,
encontravam-se em treinamento das tripulações, em reparo ou aguardando reparo (MASON,
1975).
Ainda em dezembro de 1941, os submarinos, comandados pelos cinco dos melhores
ases dos U-boats, partiram dos portos de Biscaia (FRA) em direção ao Atlântico Ocidental. O
primeiro ataque ocorreu no dia 12 de janeiro de 1942, quando o U-123 afundou o paquete
inglês Cyclops a cerca de 300 milhas do Cabo Cob (DUARTE,1968), sendo que, no final
daquele mês, “62 navios aliados haviam sido postos a pique, somando 327.000 toneladas”
(MASON, 1975, p.68; ANEXO B).
Quando os primeiros comandantes de submarinos chegaram à costa dos EUA, ficaram
surpresos com a falta de providências defensivas por parte dos norte-americanos. Nesse
contexto, Mason (1975) apresenta de forma clara quais eram as vulnerabilidades dos norteamericanos:
“Os navios zarpavam com iluminação de tempo de paz, as cidades situadas ao longo
da costa continuavam fortemente iluminadas e os faróis e boias ainda estavam
acesos, fornecendo valiosas informações. Os navios mercantes mantinham abertas
suas faixas de ondas [...] enquanto seus operadores conversavam incessantemente
sobre toda a sorte de a ssuntos, incluindo detalhes sobre a posição em que se
encontra vam; as forças de defesa comunicavam pelo rádio informes sobre hora de
partida de destroieres, sobre patrulhas aéreas e trabalhos de salvamento em
execução”. (MASON, 1975, p.67-68).

Todas essas valiosas informações foram bem aproveitadas pelos comandantes dos
submarinos que, durante o dia, mantinham seus navios pousados no leito marinho e a noite,
subiam em busca de suas presas. O resultado foi devastador. Nos três primeiros meses de
ofensiva, os U-boats afundaram 156 navios, entre os quais cinco de bandeira brasileira, o
Cabedelo, o Buarque, o Olinda, o Arabutã e o Cairu147 (DUARTE, 1968; APÊNDICE C).
Os surpreendentes resultados fizeram com que Dönitz emitisse a ordem de que “todos
os submarinos que fossem entrando em condições de operar se equipassem nos portos da
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Em alemão: Operação Paukenschlag.
Vale ressaltar que, quando os primeiros navios brasileiros foram afundados, o Brasil já havia rompido
relações diplomáticas com as nações do Eixo, fato ocorrido ao final da Reunião de Consultas dos Ministros das
Relações Exteriores, no Rio de Janeiro, em 28 de janeiro de 1942. Mais detalhes, ver: MARTINS, 1985 p.266269.
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França Ocidental e partissem para a costa americana” (MASON, 1975, p.68). Em razão das
boas notícias, o Alto-Comando Naval alemão intensificou a construção de submarinos.
Segundo Mason (1975), no início de 1942, dos 249 submarinos em serviço, 91 navios
encontravam-se operacionais, em março esse número subiu para 111 e no fim de junho, eram
140 em ação.
Ainda em relação à campanha submarina alemã, em 1942, na costa atlântica dos EUA, o
cientista político Vágner Alves relata que:
“[...] A costa leste dos Estados Unidos configurou-se como verdadeiro paraíso para
os comandantes de U-boats[...], que ali encontraram abundância de alvos,
juntamente com um completo despreparo da Marinha de Guerra norte-americana no
que tangia ao empreendimento de uma guerra antissubmarina eficaz [...]. Durante o
ano 1942, 8,25 milhões de toneladas foram postas a pique no Atlântico, sendo
6,2 milhões fruto da ação de submarinos” (ALVES, 2002, p. 164, grifo nosso).

Devido ao elevado número de afundamentos na costa leste dos EUA, o primeiro
semestre de 1942 foi igualmente denominado pelos submarinistas alemães como “tempos
felizes” (MASON, 1975).
Além da perda do material, os afundamentos escondiam outra preocupação. À época, os
Aliados não estavam afundando submarinos em número suficiente para impedir o aumento do
efetivo destes. Por outro lado, a construção de novos navios mercantes figurava abaixo da
quantidade de perda de U-boats, conforme pode-se verificar no Anexo C (MASON, 1975).
Sendo assim, se essa proporção de crescimento do número de U-boats permanecesse, os
alemães teriam condições de interromper o comércio marítimo no Atlântico.
O domínio das rotas marítimas foi um objetivo político definido na Carta do Atlântico,
em agosto de 1941. Na ocasião, o Primeiro-Ministro Winston Churchill (1874-1965) e o
Presidente Roosevelt realizaram uma conferência a bordo do H.M.S. Prince of Wales, na base
naval de Terra Nova, Canadá (MORISON, 1966). Churchill estava esperançoso de que os
americanos estariam à beira de declarar guerra em grande escala, por isso propôs um plano
conjunto específico que consistia em quatro elementos148 .
Entretanto, para frustração dos britânicos, o único elemento que os norte-americanos
discutiram foi a questão do domínio das rotas marítimas e mesmo assim, com restrições aos
compromissos já assumidos (BLAIR, 1996). Duas condicionantes não permitiam um maior
comprometimento dos EUA, naquele momento. O primeiro, no nível político, a questão da
neutralidade restringia as decisões de Roosevelt; e, o segundo, no nível estratégico-

148

Além do domínio das rotas marítima s, Churchill propôs também: o domínio da bacia do Mediterrâneo;
ataques aéreos estratégicos na Alemanha; e uma invasão a Europa, se possível em 1943. Mais detalhes, ver:
BLAIR, 1996, posição 7987-8001; e MORISON, 1966, p.69-70.
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operacional, a USN não possuía, ainda, recursos humanos e materiais para operar em grande
escala, situação que se manteve até o início de 1943 (MINISTÉRIO DA MARINHA, 1944).
Ao assumir como Comandante-em-Chefe da Esquadra dos EUA, em 20 de dezembro de
1941, o Almirante Ernest J. King, consciente da fraqueza na defesa litorânea da costa oriental
americana, realizou modificações no serviço de comboios. A intenção era desonerar a USN,
cujas responsabilidades haviam aumentado com a declaração de guerra ao Eixo (MORISON,
1966).
O Almirante R. E. Ingersoll, Comandante Chefe da Esquadra do Atlântico tinha, a partir
de então, como responsabilidade, além das escoltas ao material do Lend-Lease, todas as linhas
de comunicação do Oceano Atlântico, bem como a segurança do transporte de tropas norteamericanas para o Reino Unido, para que fossem iniciados os treinamentos (MINISTÉRIO
DA MARINHA, 1944).
Mesmo passando responsabilidades para a Marinha canadense, a tarefa imposta à USN
no Atlântico superava a sua capacidade. Assim, nos primeiros meses de 1942, muitos navios
mercantes navegavam soltos na costa atlântica americana, em razão da ausência de escoltas
para a prática do sistema de comboios (DUARTE,1968). Nesse sentido, o relatório do
Almirante King, apresentando em 27 de março de 1944, ao Ministro da Marinha do Brasil,
aponta claramente essa dificuldade:
“Nossa dificuldade estava na parte da Esquadra do Atlântico, que ainda não estava
no serviço de escolta, fora utilizada na proteção dos movimentos de tropas que
começaram com a nossa entrada na guerra, não restando força suficiente para
proteger as novas áreas de tráfego expostas às prováveis atividades submarinas”
(KING apud MINISTÉRIO DA MARINHA, 1944, p. 100).

Ainda nesse contexto, o Almirante Vidigal revela uma crítica à postura do Almirante
King, em relação à ameaça submarina:
“[...] a própria Marinha dos Estados Unidos não parecia considerar essa tarefa como
prioritária. A atitude do Almirante King, nos primeiros meses após a entrada dos
Estados Unidos na guerra, recusando-se a adotar o sistema de comboios ao longo
da costa estadunidense, apesar das severas advertências inglesas, reflete a
despreparação nesse terreno também dos americanos” (VIDIGAL, 1985, p.7980, grifo nosso).

Nesse caso, em que pese a falta de preparação norte-americana, a pesquisa revelou que,
adotar o sistema de comboios não significava, necessariamente, estar preparado para enfrentar
os U-boats. Além da questão de proteção do tráfego marítimo, existiam outros desafios a
serem suplantados que se encontravam além das dificuldades de ordem material apontadas
pelo Almirante King.
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A Fronteira Marítima Oriental 149 que abrangia toda a faixa litorânea atlântica do Canadá
a Jacksonville (ANEXO A), cujo comando era exercido pelo Vice-Almirante Adolphus
Andrews, também não possuía meios adequados para realizar sua proteção (MINISTÉRIO
DA MARINHA, 1944).
Ainda segundo o Almirante King (1944), nesse caso, a Marinha americana se preparou
da maneira que foi possível, reunindo na fronteira leste recursos escassos compostos de
pequenas embarcações, na sua maioria iates e outras embarcações requisitadas pela Marinha;
e todas as aeronaves disponíveis tanto da Marinha quanto do Exército, além da aviação civil
que auxiliou na patrulha aérea.
Apesar de todos os esforços dessa força heterogênea, “as grandes perdas sofridas, [...]
durante os primeiros meses de 1942, deram provas abundantes do já bem conhecido fato que
corações fortes em pequenas embarcações não podem enfrentar um inimigo tão tenaz como o
submarino” (KING apud MINISTÉRIO DA MARINHA, 1944, p. 100-101).
Nesse contexto, boa vontade não era o suficiente, fazia-se necessário o equipamento
adequado, ou seja, o Comando da Fronteira Marítima necessitava de navios caça-submarinos
para patrulhar as águas costeiras. A construção desses navios havia sido autorizada antes da
guerra, mas só começaram a entrar em serviço em princípios de 1942. Diante disso, foi
necessário que a Marinha canadense e a Royal Navy enviassem alguns navios antissubmarino
para reforçar a defesa costeira (MINISTÉRIO DA MARINHA, 1944).
No início de 1942, a falta de preparo da USN para a guerra antissubmarino era patente.
Para auxiliar a defesa na Fronteira Marítima Oriental a Marinha dispunha de poucas
aeronaves tipo PBY 150 , pois a maioria delas estavam em auxílio à Esquadra do Pacífico.
Mesmo assim, os esquadrões de PBY não haviam considerado, entre suas missões, a guerra
antissubmarino (DUARTE, 1968). Nesse quesito, a aviação inglesa mostrou-se mais eficaz na
ação direta contra os submarinos alemães.
Diante das imensas necessidades, a Marinha americana apelou para a Força Aérea do
Exército, que disponibilizou os serviços do 1o Comando de Bombardeiros, deixando suas
aeronaves sob o comando operacional do Almirante Andrews (MINISTÉRIO DA
MARINHA, 1944). Entretanto, os pilotos não tinham treinamento suficiente para operar sob o
mar em ações de busca e ataque.
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Em 20 de dezembro de 1941, a subordinação das Fronteira Navais Costeiras passou a ser do Comandante-emChefe da Esquadra dos Estados Unidos e passaram a receber a denominação de Fronteiras Marítimas.
(MINISTÉRIO DA MARINHA, 1944, p. 46).
150 Os PBY eram hidroaviões do tipo Catalina utilizados pela USN.
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Mesmo com imensa dificuldade, a partir de março de 1942, o Almirante Andrews
adotou medidas para salvaguardar a navegação em sua área de responsabilidade. A navegação
nacional passou a ser regulada pela Marinha por rotas previamente fixadas. Este regime
consistia em realizar a navegação à luz do dia, com distâncias máximas de 120 milhas, a qual
um cargueiro comum conseguia vencer no curso de uma jornada de sol (DUARTE, 1968).
Além disso, instruções rigorosas sobre a iluminação dos navios à noite foram baixadas,
tornando-se obrigatória a observação destas. Mesmo com tais medidas o mês de abril de 1942
registou 58 afundamentos. Em maio, o Comando da Fronteira Marítima Oriental recebeu 12
destroieres antigos que foram remanejados de áreas mais seguras e passaram a realizar o
serviço de comboio. A aviação do Exército, disponibilizada para a Marinha, passou a ser
treinada para a guerra antissubmarino, prestando um precioso auxílio. As medidas surtiram
efeito. No mês de maio, foram afundados apenas 4 navios na área marítima sob
responsabilidade do Almirante Andrews (MINISTÉRIO DA MARINHA, 1944; DUARTE,
1968).
Por seu turno, dentro de uma dialética de vontades, o inimigo se adaptou ao progresso
das ações defensivas, nas águas costeiras do Canadá e EUA. As medidas adotadas fizeram
com que o Comando Geral dos submarinos direcionasse os comandantes de U-boats, no início
de maio, para sítios mais calmos no Mar das Caraíbas e Golfo do México, que ofereciam
maior número de vítimas com menor risco (DUARTE, 1968).
Essa região, pouco defendida, possuía algumas atrações extras. Grande parte do
petróleo destinado à Grã-Bretanha vinha das ilhas holandesas de Aruba e Curaçao, do México
e da Venezuela. Assim, atuando nessas águas, o bloqueio submarino tinha a capacidade de
infligir o maior dano possível aos suprimentos aliados de combustível (DUARTE, 1968;
MASON 1975).
Nessas águas, até aquele momento tranquilas, os submarinos alemães levantaram um
novo recorde, afundaram 73 navios no mês de maio, totalizando 350.000 toneladas
(DUARTE, 1968). Segundo Mason (1975), as forças de defesa, naquela região marítima151 ,
não se dedicaram seriamente à formação de comboios, bem como às medidas antissubmarinas
preventivas. Na opinião do autor, os Aliados não imaginavam que os submarinos pudessem
operar tão longe de suas bases, localizadas no outro lado do Oceano Atlântico, no Golfo de
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A região marítima foi assim dividida: Comando da Fronteira do Golfo, cujo comandante era o ContraAlmirante J. L. Kauffman e Comando da Fronteira do Mar das Caraíbas, cujo comandante era o Vice-Almirante
J. H. Hoover (MINISTÉRIO DA MARINHA, 1944, p. 101).
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Biscaia (MASON, 1975). Entretanto, inovações técnicas permitiram que os U-boats
operassem satisfatoriamente, mesmo a 4 mil milhas de distância.
Dönitz colocou em operação três grandes submarinos Tipo XIV 152 (APÊNDICE B),
destinados ao reabastecimento dos demais U-boats. As “vacas leiteiras” proporcionaram o
aumento na permanência dos submarinos na área de operação (DUARTE, 1968). “Em meados
de junho, estas já haviam reabastecido 20 submarinos, os quais, em consequência, puderam
continuar operando [...], enquanto as defesas não se tornassem mais rígidas” (MASON, 1975,
p.72).
Os Aliados reagiram. O Comando da Fronteira Marítima Oriental estendeu sua área de
atuação, estabelecendo, em julho de 1942, uma complicada rede de comboios entre Port-ofSpain, passando por Aruba, Panamá e Key West, indo até Halifax, na Nova Escócia
(DUARTE, 1968; MASON, 1975). Dessa forma, a partir de julho daquele ano, observou-se,
em toda a costa oriental dos EUA, a execução do serviço de comboio costeiro.
Apesar da reação norte-americana, os alemães infligiram pesadas perdas, sobretudo à
navegação de cabotagem estadunidense. Quando os ataques começaram, no início de 1942, a
deficiência de meios para combater a ameaça submarina alemã era concreta. A USN havia
sofrido pesadas perdas em Pearl Harbor e grande parte da Esquadra do Atlântico encontravase empenhada nos serviços de escoltas do transporte do Lend-Lease, ou seja, nos
compromissos assumidos com o Reino Unido e com a Rússia (DUARTE, 1968).
A carência de material era uma parte do problema e pode ser explicada por diversos
aspectos. Quando a Alemanha nazista se mostrou uma ameaça real, ao invadir diversos países
em sequência, em 1940, o Congresso norte-americano votou e aprovou o crédito para a
“marinha de dois oceanos” (Two - Ocean Navy), lei assinada pelo Presidente em 19 de julho
de 1940. A partir desse Ato, ficou autorizada uma expansão naval de 1.325.000 toneladas e os
créditos para a realização desta foram disponibilizados. Sendo assim, iniciou-se, de forma
acelerada, programa de aumento dos estaleiros de construções (MINISTÉRIO DA
MARINHA, 1944). Entretanto, os primeiros resultados só surgiram no início de 1942.
Nesse processo, os navios de patrulha de 136, 173 e 184 pés, os Patrol Craft (PC)153 ,
importantíssimos no combate aos submarinos na costa atlântica dos EUA e no Mar das
Caraíbas, só começaram a ficar prontos na primavera de 1942 (MINISTÉRIO DA
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O Tipo XIV foi derivado do bem-sucedido Tipo VIIC, porém com um deslocamento da ordem de 2.000 ton.,
devido aos tanques para o transporte do óleo.
153 Navios comissionados de 1941 a 1945 da s Classes: PC-461, PCS-1376 e Patrol Craft Escort. Disponível em:
<https://uboat.net/allies/wa rships/types.html?navy=USS&type=Pa trol+craft>. Acesso: 02/12/2019.
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MARINHA, 1944). Sendo assim, não puderam auxiliar, totalmente, no combate durante o
apogeu da ofensiva dos U-boats, nas águas costeiras orientais dos EUA.
Da mesma forma ocorreu com a construção dos novos contratorpedeiros escoltas, cuja
grande expansão na produção só mostrou resultados concretos em 1943. Segundo o Almirante
King , os contratos para construção dos contratorpedeiros classe Fletcher 154 foram assinados
em novembro de 1941, porém devido às prioridades, o início do programa de construção foi
retardado. Por isso, os resultados só se tornaram efetivos em fevereiro de 1943 (ANEXO D).
Os projetos dos novos navios da USN seguiram, via de regra, a concepção de ideia
britânica. Em agosto de 1940, uma delegação chefiada pelo Almirante R. L. Ghormley esteve
em Londres para colher dos britânicos “o máximo de informações possível, depois de quase
um ano de experiência na guerra naval” (MASON, 1975, p. 64). A missão obteve importantes
conhecimentos dos últimos aperfeiçoamentos técnicos e teóricos da Royal Navy. Além disso,
segundo o Almirante Ghormley, o acesso aos laboratórios de guerra ingleses, permitiu-lhes a
obtenção de informações de valor imensurável para a defesa nacional (GHORMLEY apud
MASON, 1975).
Nesse sentido, os norte-americanos utilizaram-se da “boa vontade” 155 britânica para
obter valiosos conhecimentos sobre: o uso do radar; desempenho do sonar; novos tipos de
lançadores de cargas de profundidade; e treinadores de ataque (MASON, 1975; COHEN e
GOOCH, 2006). Sendo assim, “desde a missão Ghormley, no outono de 1940, até a entrada
dos norte-americanos na guerra, a ênfase em todos os relatórios norte-americanos, sobre os
britânicos, recaiu sobre questões técnicas” (COHEN e GOOCH, 2006, p. 88, tradução nossa).
No entanto, ainda segundo Cohen e Gooch (2006), a falha norte-americana na guerra
antissubmarino residiu no destaque cedido às questões técnicas em detrimento da assimilação
das novas formas de organização. Os autores argumentam que, na guerra antissubmarino, o
Alto-Comando da USN falhou ao concentrar a atenção nos números e na qualidade de navios,
aviões, munições e suprimentos, ou seja, não houve preocupação, específica, se a organização
das forças correspondia aos requisitos de guerra.
Nesse sentido, analisando-se o Diário de Guerra do Comando da Fronteira Marítima
Oriental, referente aos meses iniciais de 1942, percebe-se alguns aspectos interessantes, com
relação à percepção do problema da guerra antissubmarino.
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Essa classe de navio foi arrendada pelo Brasil no período pós-guerra. As sete unidades adquiridas ainda
prestaram valorosos serviços à Marinha Brasil.
155 A vontade de ajudar escondia um desejo maior que era o envolvimento dos EUA na guerra (MASON, 1975,
p. 64).
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O Diário de janeiro de 1942 esclarece que “a chegada dos submarinos nas águas da
costa leste não foi inesperada” (EUA, 1942a, p.4)156 . Ou seja, devido a fatores de ordem
técnica (capacidade operacional dos U-boats) e tática (rotas do Atlântico Norte mais bem
defendidas) era de se esperar que os submarinos alemães realizassem alguma investida na
costa leste americana (EUA, 1942a).
Dessa forma, naquele mês, ficou registrado no Diário que a ausência de material (navios
e aviões) suficiente para se contrapor foi a principal causa da deficiência norte-americana no
combate aos U-boats na costa oriental:
“[...] o coração do problema da guerra a ntissubmarino talvez possa ser mais bem
explicado em termos de matemática. A ampliação eficaz dos métodos e o uso
eficiente das arma s dependem diretamente da força numérica das forças envolvida s.
A solução desse problema, portanto, deve ser alcançada principalmente em termos
de matemática. Mudanças de princípios ou reprojeto de instrumentos terão pouco
êxito se for impossível aumentar a força numérica de navios e aviões na quantida de
necessária” (EUA, 1942a, p.6, tradução nossa ).

Entretanto, cinco meses mais tarde, o mesmo Diário de Guerra registrou o seguinte:
“um fator muito mais importante em nossas perdas atuais, ocultas pelo fato óbvio de nossa
grande fraqueza material, está agora, [...], se tornando discernível. É a questão do erro
humano” (COHEN e GOOCH, 2006, p. 87, tradução nossa, grifo nosso).
O “erro humano”, segundo Cohen e Gooch (2006), estava relacionado aos aspectos
organizacionais que influenciaram diretamente na ponta da organização, isto é, nas tripulações
dos navios e aeronaves que combatiam a ameaça submarina alemã. Dessa forma, durante os
primeiros meses de 1942, foi verificada a inadequada distribuição dos escassos meios
disponíveis (navios e aviões), além de desenvolvimento de técnicas e doutrinas de maneira
inapropriadas.
Passados os primeiros meses da intensa ofensiva dos U-boats na costa oriental dos
EUA, estava claro que, dentro do arranjo criado, alguma coisa não estava funcionando bem.
Nesse sentido, o Almirante Andrews escreveu uma carta para o Almirante King expressando
sua opinião de que a fronteira marítima, como estabelecida, não estava atendendo as
condições que a guerra, naquele momento, exigia (EUA, 1942b).
Para Andrews, o problema residia nos Distritos Navais que, na distribuição hierárquica
estavam entre as unidades (navios e aviões) e o comando da Fronteira Marítima. A posição
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Eastern Sea Frontier (ESF) War Diary, janeiro de 1942, p. 4.
Disponível em: <http://www.uboatarchive.net/ESF/ESFWarDiaryJan42.htm> Acesso em: 10/12/2019.
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ocupada pelos comandantes de distritos não permitia que a guerra antissubmarino fosse uma
prioridade, em razão das diversas atividades exercidas por eles157 (EUA, 1942b).
A guerra antissubmarino costeira exigia atenção constante dos comandantes locais, em
razão da velocidade do fluxo de informações e da necessidade de interação com outras forças.
Entretanto, isso não estava acontecendo. Os setores desses comandos envolvidos nas
operações, na maioria das vezes, estavam sendo delegados a um subordinado, geralmente um
oficial aposentado ou da reserva, que não tinha experiência suficiente para lidar com as
situações que as operações exigiam (EUA, 1942b).
Dessa forma, o Almirante Andrews sugeriu ao Almirante King a criação de comandos
operacionais locais. Esses comandos seriam independentes dos Distritos Navais e estariam
subordinados diretamente a um comando operacional de fronteira marítima. Além disso, os
meios navais e aeronavais estariam adjudicados a esses novos comandos. A ideia de Andrews
era separar as forças de serviço das forças de combate158 (EUA, 1942b).
O Almirante King não seguiu totalmente a sugestão do Almirante Andrews, muito em
razão da sua característica de ser resistente a acordos que tendiam a reduzir a autonomia dos
comandantes locais. Entretanto, criou o cargo de adjunto do comandante local que ficou com
toda a responsabilidade das operações de guerra. Este adjunto, mesmo com uma grande
autonomia, teria que se reportar sempre ao comandante local da fronteira marítima (COHEN e
GOOCH, 2006).
Apesar da mudança parcial, a nova estrutura organizacional permitiu mais atenção ao
problema dos submarinos alemães, o que proporcionou a identificação das dificuldades reais
das tripulações em combate. Além disso, a USN fez um esforço sério e prolongado para
aprender com a experiência britânica (COHEN e GOOCH, 2006). Os resultados, dessa e de
outras mudanças, só se concretizaram na primavera de 1943, quando a USN passou a usufruir
da plenitude de sua capacidade operacional.
A USN aprendeu com as falhas. Estas só não se mostraram fatais devido à capacidade
de se adaptar rapidamente ao novo cenário que se apresentava (COHEN e GOOCH, 2006).
Nesse contexto, a Escola de Som representou um excelente exemplo de adaptações, com o
157

Os Distritos Navais tinham a responsabilidade da segurança física das instalações portuária, além de uma
excessiva carga a dministrativa em relação às necessidades do pessoal, como: rancho, transporte, alojamento,
etc...
158 De acordo com Andrews, as forças de combate deveriam ser composta s dos segu intes elementos: “as
embarcações marítimas designada s para a Fronteira do Mar Oriental, as forças aéreas do Exército designadas
para proteção costeira, as forças aéreas da Marinha designadas para proteção costeira, a Patrulha Costeira e as
autoridades de rota. Já as forças de serviço inclu iriam todos os distritos navais e bases operacionais sob seu
coma ndo, pátios da marinha, estações aéreas e aeródromos do Exército ” (EUA, 1942b, p.2, tradução nossa).
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objetivo de alcançar os melhores resultados possíveis em relação ao aprendizado das
tripulações dos navios na guerra antissubmarino.
A Escola de Som, estabelecida, inicialmente, em New London em 1939, fez parte do
esforço norte-americano no preparo, antecipado, contra a ameaça submarina nazista. A Escola
foi criada para solucionar o problema de treinamento dos operadores do equipamento de eco
distância, mais tarde denominado Sonar (USN, 1945)159 .
A partir de setembro de 1940, após a aprovação da “marinha dos dois oceanos”, a
Esquadra do Atlântico passou por uma reorganização. Nesse sentido, a Escola de Som passou
a ser subordinada ao Comando de Destroieres da Esquadra do Atlântico. Em dezembro do
mesmo ano, a Escola foi transferida para Key West (Flórida) 160 , onde evoluiu conforme a
crescente necessidade de treinamento de pessoal em Anti-Submarine Warfare (ASW) 161
(USN, 1945).
A entrada dos EUA na guerra, em dezembro de 1941, gerou, do ponto de vista da guerra
antissubmarino com a Alemanha, um problema afeto diretamente à Escola de Som: “a
necessidade de coordenar e aumentar os recursos antissubmarino (A/S) disponíveis ao
comando” (USN, 1945, p.10). Dessa forma, o Escritório da Guerra Antissubmarino da
Esquadra do Atlântico 162 criou um departamento, denominado de ASW Unit, totalmente
voltado para o estudo e desenvolvimento da guerra antissubmarino (USN, 1945).
A criação do Unit trouxe resultados. Inicialmente, estabeleceu e emitiu procedimentos
padrões para os operadores de sonar que, até o final de fevereiro de 1942, não existiam, ou
seja, cada instrutor ensinava da sua maneira. Além disso, em nenhum lugar, os procedimentos
eram analisados, sistematizados e divulgados para a Esquadra (USN, 1945; MORISON,
1966).
Até meados de 1942, os operadores utilizavam uma dúzia de técnicas diferentes e ainda
não haviam sido treinados no efeito Doppler 163 . Enquanto isso, os aliados britânicos já
haviam feito grandes progressos no aperfeiçoamento técnico no uso do Asdic e estavam
dispostos a fornecer os resultados de suas experiências (USN, 1945). Assim, os observadores
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History of the Fleet Sonar School, 28 de setembro de 1945. Compilado de acordo com Historical Project at
Fleet Sonar School, COTCLant/A12 Serial 4984 de 27 de junho de 1945. Disponível na Monroe Caunty Public
Libary, 700 Fleming St, Key West, FL 33040, Estados Unidos da América .
160 A justificativa para a tra nsferência foram as boas condições técnicas que Key West oferecia em detrimento das
condições de New London: clima implacável; águas rasas; qualidade ruim de propagação do som; tráfego intenso
de embarcações nas proximidades; e grande distância entre a Base de Submarinos e a área de operações. History
of the Fleet Sonar School, 1945, p.5-6.
161 Quando se refere aos ensinamentos dentro da guerra antissubmarino, costuma-se utilizar a expressão ASW.
162 No inglês: Atlantic Fleet Office of Anti-Submarine Warfare.
163 Este efeito é descrito como uma característica observada em ondas emitidas ou refletida s por fontes em
movimento relativo ao observador.
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americanos puderam comparar a qualidade da informação advinda dos operadores britânicos
em relação aos operadores estadunidenses. Como fruto desse intercâmbio ficou estabelecido
um procedimento operacional padrão específico para busca e ataque de submarinos
(USN,1945).
Sendo assim, no verão de 1942, a ASW Unit divulgou o primeiro procedimento padrão
que deveria ser ensinado na Escola de Som. Mais tarde, o procedimento se transformou em
doutrina, que passou a ser adotado na Esquadra do Atlântico. A estrutura de ensino foi
incrementada na Escola de Som, tendo recebido: mais militares para o staff, tanto oficiais
quanto praças; mais salas de aula e equipamentos de treinamento; mais navios escola e alvos
e; cursos para os oficiais que serviam nos destroieres, que incluía as manobras táticas
antissubmarino (USN, 1945).
No início de 1943, a estrutura da ASW sofreu uma reorganização. Foi criado o Comando
Operacional de Treinamento da Esquadra do Atlântico (COTCLant) 164 , cujo comando era
exercido pelo Contra-Almirante D. B. Beary. O Almirante Beary realizou uma grande
modificação na estrutura ASW. Ele transformou a ASW Unit em United States Antisubmarine
University, em parceria com Oxford. A Antissubmarine University era composta de 15
centros de treinamento e reciclagem que se estendiam pela costa atlântica oriental, desde
Argentia-CAN até o Recife-BRA (MORISON, 1966).
A Escola de Som de Key West foi um elemento fundamental no desenvolvimento da
guerra antissubmarino. As modificações estabelecidas transformaram a Escola em um centro
de informações de grande utilidade para todos os países envolvidos no combate aos U-boats.
Assim, era frequentada por militares de várias nacionalidades, inclusive da Marinha do Brasil
(GAMA, 1982).

4.3 Os Lobos Cinzentos na Costa Brasileira
Em agosto 1942, os acontecimentos que envolviam a Batalha do Atlântico não eram
mais uma novidade. Os beligerantes seguiam fiéis às suas estratégias fazendo adaptações a
cada inovação ou mudança de comportamento do inimigo. Milhões de toneladas de navios já
repousavam sobre o leito marinho e centenas de milhares de náufragos já haviam sido
tragados pelas profundezas atlânticas. Entretanto, o que não deixou de surpreender os alemães
foram os excelentes resultados alcançados na costa atlântica do Continente Americano.
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No inglês: Operational Training Command Atlantic Fleet.
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Nesse contexto, é possível inserir a área marítima do Atlântico Sul, em que pese a pouca
prioridade dispensada pelos alemães para as operações nessa região. Segundo Rohwer (1982),
o Atlântico Sul e o Oceano Índico tiveram papel secundário no cenário da guerra. Obviamente
que a afirmação do autor é fundamentada em uma perspectiva comparada com outros teatros
de operações marítimos, como, Atlântico Norte e Mar Mediterrâneo.
Quando se refere ao Atlântico Sul, a historiografia da Batalha Naval do Atlântico
apresenta, como fatos de maior relevância, os acontecimentos navais relacionados aos
incursores de superfície alemães 165 que navegavam por essas águas atacando o comércio
marítimo desde 1939 (HUMBLE, 1974; ROHWER, 1982; SILVA, 2009).
De fato, no Atlântico Sul não se localizava a principal artéria de comunicação entre os
Aliados. O comércio que fluía em suas águas não tinha o volume e a importância que as rotas
do Atlântico Norte ofereciam (ROHWER, 1982). Entretanto, segundo Alves (2002), sua
pouca relevância não o tornou livre dos ataques dos U-boats. Pelo contrário, “mares mais ao
sul, ainda deveras despreparados para o combate aos submarinos, podiam fornecer presas
mais fáceis e seguras” (ALVES, 2002, p.168).
Apesar da menor importância para o comércio Aliado, o Atlântico Sul servia como
importante rota para os navios do Eixo que demandavam ou retornavam do Extremo Oriente,
em busca de artigos críticos necessários ao esforço de guerra da Alemanha (DUARTE, 1968).
Sendo assim, a negação da utilização das rotas do Atlântico Sul pelas nações do Eixo,
contribuía para o esforço de guerra dos Aliados.
Nesse contexto, em meados de 1941, o Almirante King resolveu reforçar a Esquadra do
Atlântico, transferindo parte da Esquadra do Pacífico, através do Canal do Panamá
(DUARTE, 1968). Assim, formou-se a FT-3, composta de quatro cruzadores leves e quatro
contratorpedeiros, comandada pelo Contra-Almirante Jonas Howard Ingram, cuja principal
missão era de patrulhar a área marítima compreendida entre Trinidad, Cabo de São Roque e
Ilhas de Cabo Verde (ROHWER, 1982).
Em 10 de maio, o Almirante Ingram realizou uma visita ao porto de Recife que, no
entendimento dele, deveria ser a futura base de operação da FT-3. A visita durou somente 24
horas, mas tempo suficiente para que o Almirante estabelecesse boas relações com
autoridades brasileiras (ROHWER, 1982). Pouco depois, visitou Salvador, onde também
ressaltou as excepcionais condições da Baía de Todos os Santos, sob muitos aspectos, para o
estabelecimento de uma base operacional (DUARTE, 1968).
165

Ativ ida des desempenhadas pelos couraçados de bolso: Admiral Graf von Spee e Deutschland, o cruza dor
pesado: Admiral Scherr, além dos corsários merca ntes disfarçados: Thor, Kormoran e o Atlantis.
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Após acordos, os dois portos foram disponibilizados para as operações da FT-3 166 ,
mesmo antes do ataque a Pearl Harbor ocorrido em dezembro de 1941. Os ajustes e
entendimentos da cessão dos portos foram estabelecidos dentro da política da Boa Vizinhança
do Presidente Roosevelt, contribuindo, assim, para o estabelecimento da Marinha dos Estados
Unidos no Nordeste brasileiro e para o cumprimento do objetivo estratégico de fechar o
“estreito” compreendido entre o Brasil e a África (DUARTE, 1968; ROHWER, 1982).
Nesse contexto, o Brasil estreitou os laços com os EUA, através de uma relação
diplomática-militar, ipso facto aproximando-o definitivamente da guerra. Porém, o
posicionamento político brasileiro em relação ao conflito só ganhou contornos mais
dramáticos em janeiro de 1942, quando ao final da Terceira Reunião de Consultas dos
Ministros das Relações Exteriores do Continente ocorrida no Rio de Janeiro, o Brasil rompeu
relações com o Eixo (GAMA e MARTINS, 1985).
Assim, conforme já verificado na Seção 2, o Brasil abandonou a diplomacia do “jogo
duplo” e iniciou a parceria estratégica com os EUA concretizada através do Convênio
Político-Militar 167 de 23 de maio de 1942 (GAMA, 1982). Entretanto, segundo Gama e
Martins (1985, p.267), “desde meados de junho de 1941, a cooperação militar entre os dois
países já era um fato”.
Em 1o de maio de 1942, o navio mercante brasileiro armado Parnaíba foi afundado,
próximo a Trinidad, pelo U-162, que verificou a nacionalidade do navio somente após o
ataque (ROHWER, 1982; APÊNDICE C). No mesmo mês, o Alto Comando Naval alemão
expediu uma ordem liberando o ataque, para seus U-boats, “a todos os navios mercantes das
Nações Sul-Americanas, reconhecidamente armados, com exceção dos de bandeiras
argentinas e chilena” (DUARTE, 1968, p.107-108).
Além do Parnaíba, entre maio e julho de 1942, mais sete navios (Comandante-Lira,
Gonçalves Dias, Alegrete, Pedrinhas, Tamandaré, Piave e Barbacena) foram torpedeados na
região do Caribe, sendo salvo somente o Comandante-Lira 168 (ALVES, 2002; APÊNDICE C).
Em agosto, foram afundados os primeiros navios nacionais no litoral do Brasil (Baependi,
Araraquara, Aníbal Benevolo, Itagiba, Arará e a barcaça a vela Jacira) 169 (ALVES, 2002;
APÊNDICE C).
Os ataques no litoral dos Estados da Bahia e Sergipe foram, segundo Alves (2002,
p.169-170), a “causa imediata para a declaração de guerra brasileira”. O ataque à navegação
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Mais ta rde (março de 1943), denominada de Quarta Esquadra dos EUA.
A redação do Convênio Político-Militar de 23/5/1942 pode ser vista em: GAMA, 1982, p.247-249.
168 Subsídios para a História Marítima do Brasil. SDM, volume V, 1945, p.59.
169 Ibdem.
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brasileira, provocado pelo U-507, poderia ter sido pior, se o plano inicial do Alto Comando
Naval alemão fosse executado, o que felizmente não ocorreu (ALVES, 2002; DUARTE,
1968; MARTINS, 1985; ROHWER, 1982).
Em junho de 1942, Hitler já tinha certeza de que o Brasil estava do lado dos Aliados, vis
à vis, a importância brasileira no fornecimento de materiais estratégicos, vitais ao esforço de
guerra norte-americano e, em contrapartida, a ajuda com benefícios militares e econômicos
frutos dessa cooperação. Sendo assim, Hitler autorizou a execução do plano proposto pelo
Almirante Raeder:
“[...] o envio ao Brasil de um grupo de dois submarinos do tipo IX-C, gra ndes, e oito
do tipo VII-C, de tonelagem média, acompanha dos pelo Submarino-Tanque U-460,
para atacar simultaneamente entre 3 e 8 de agosto todos os navios que estiv essem
nos portos de Santos, Rio de Janeiro, Bahia e Recife e posteriormente minar as
suas entradas” (ROHWER, 1982, p. 14, grifo nosso).

Após consulta ao Ministro das Relações Exteriores, Hitler foi demovido do ataque em
larga escala. O receio pairava na possibilidade de que outras nações latino-americanas
entrassem na guerra ao lado dos Aliados (ROHWER, 1982). O plano inicial teria sido uma
catástrofe para o Brasil, em vários sentidos. Primeiramente, o número de vítimas teria sido
bem maior. Além disso, a inoperância dos principais portos brasileiros no Atlântico teria
causado um caos diante da dependência da economia brasileira em relação ao transporte
marítimo, em face da carência de estradas pavimentadas no território nacional, à época.
Além disso, a Marinha do Brasil não possuía nem equipamento e muito menos
treinamento suficiente para se contrapor ao inimigo. Suficiente lembrar que, somente o U-507
afundou 5 navios entre os dias 15 e 17/8/1942, provocando o sacrifício de 607 pessoas
(APÊNDICE D). Após o ataque ao Arará, uma aeronave da FAB aproximou-se do U-507
pondo fim à situação vexatória. Porém na fuga o U-507 ainda fez mais uma vítima. Afundou a
barcaça Jacira em 19/8/1942 (DUARTE, 1968; FERREIRA, 2012; APÊNDICE C).
Mesmo tendo sido um ataque em menor escala, dias após os primeiros afundamentos
(Baependi, Araraquara e Aníbal Benevolo), os corpos dos náufragos e os destroços
começaram a chegar nas praias do Nordeste brasileiro. Houve clamor popular em várias
cidades do País. Movidos pelo sentimento de dor e indignação as multidões clamavam
palavras de ordem: “queremos guerra” (FALCÃO, 1999). “Foi algo impressionante para a
época, brasileiros de todas as classes se misturaram para pedir a guerra” (ENTREVISTA
FERREIRA, 2019, APÊNDICE E).
Nesse contexto, pode-se observar uma interessante característica da guerra naval. Por
ser travada na imensidão dos oceanos e em um ambiente no qual o ser humano não habita, as

134

consequências das batalhas só são percebidas pela população quando estas atingem os portos
e/ou as praias, seja com a exposição dos destroços e cadáveres na areia, como no caso
brasileiro, ou na ausência de suprimentos básicos para sobrevivência, como no caso dos
britânicos.

4.4 A Preparação da Marinha do Brasil
Os afundamentos realizados pelo inimigo, com total liberdade de ação, deixaram
clarividente a fraqueza do Poder Naval brasileiro. A Esquadra, em 1942, era formada por uma
série de navios obsoletos, com características que demonstravam a incapacidade de se
contrapor à ameaça presente nas águas jurisdicionais brasileiras (GAMA, 1982; APÊNDICE
A). Nesse contexto, com o objetivo de compreender a composição da Esquadra dos anos que
antecedem a entrada do Brasil no Conflito Mundial, faz-se necessário investigar alguns
detalhes do Programa de 1934.
O último plano de renovação de meios flutuantes, antes dos ataques de 1942, foi
apresentado ao Governo em 1932 e recebeu créditos para a execução a partir de 1933. Após
pequenos ajustes, começou a ser concretizado em 1934, conforme verificado na Seção 2.
Entretanto, segundo Vidigal (1985), o Programa não seguiu nenhuma premissa políticaestratégica, ou seja, “criava uma força naval equilibrada, dentro das possibilidades financeiras
e técnicas do país, capaz de ministrar adestramento satisfatório e de intervir em operações
limitadas, tanto internas quanto externas (MARTINS, 1985, p.217).
A carta escrita, em 28 de novembro de 1938, ao Diretor do Naval War College,
Almirante Charles P. Snyder, o Sr. Paulus P. Powell, mostra-se reveladora nesse sentido:
“O Brasil constrói navios, mas não sabe para quê. Não considero que a Marinha do
Brasil seja confiável para realizar as evoluções táticas mais sim ples e, pior que
falhar nesse aspecto, é a falta de compreensão do necessário para os planos básico ,
seja para a guerra ou para o desenvolvimento da defesa nacional (USN,1938b, p.1-2,
tradução nossa )”

As duras palavras do Mr. Paulus reforçam a dúvida em relação à clareza nos objetivos
do Programa Naval de 1934 e confirmam a percepção da falta de preparo da MB naquele
momento histórico.
No relatório do Ministro Protógenes Pereira Guimarães de 1932, consta uma análise na
qual se verifica a preocupação com a fraqueza da Esquadra brasileira diante dos desafios
internacionais:
“Considerando que o materia l flutua nte que compõe a esquadra Brasileira já
ultrapassou, em quase absoluta totalidade, o limite máximo de vida possível e, há
muitos anos, o da verdadeira eficiência militar[...] apesar da nossa tradicional
política de paz, boa vontade e cooperação com todos os povos do mundo; sem
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embargo da confiança que nos inspira o fato de não haver motivo político,
econômico ou de qualquer outra natureza, que nos separe dos países vizinhos;
malgrado a nossa fé nos princípios de solidariedade entre as nações do Continente
Americano e no progresso da ideia geral de entendimento entre os povos pela
cooperação recíproca; não podemos contudo fugir à realidade da vida de relação em
que se desenvolve a comunhão internacional e somos forçados assim a nos amoldar
a situação que nos é imposta pelos fatos, para podermos deste modo manter a nossa
posição material e moral no concerto das nações
[...] na própria América do Sul, apesar do pacifismo em que felizmente vivem os
povos do Continente, a Esquadra Brasileira está na iminência de ser riscada das
cogitações dos Estados-Maiores, como força de quase nulo valor ao passo que outras
nações tem renovado sistematicamente seu poder naval, como lhes aconselha a
história do mundo e a prudência patriótica [...]”(BRASIL, 1932, p.101-102).

A análise do Ministro Protógenes Guimarães demostra sua apreensão diante das
incertezas na arena internacional. Entretanto, não ficou clarividente contra quem se destinava
a esquadra que se pretendia construir. Naquela época, a Esquadra argentina era a mais bem
aparelhada e equipada da América do Sul 170 (VIDIGAL, 1985). Sendo assim, seria normal
acompanhar a mesma lógica que influenciou o Programa de 1906, ou seja, construir uma
esquadra capaz de se impor no cenário do Cone Sul.
Segundo Vidigal (1985, p.78), “certamente o plano naval de 1932 levava em
consideração as crescentes forças navais da Argentina e do Chile, embora o crescimento desta
última fosse em escala bem mais modesta”. Nesse sentido, vale ressaltar que, durante a
década de 20, os problemas navais estudados na Escola Naval de Guerra ocorriam no
Atlântico Sul com oponentes sul-americanos (MARTINS, 1985).
Em 1929 a Argentina encomendou, na Itália, a construção de três submersíveis Classe
Cavallini 171 . O S1-Santa Fé, o S2-Salta e o S3-Santiago Del Estero ficaram prontos em
1933 172 . Possuíam características operacionais melhores, se comparados, à época, com os
Classe Tupi brasileiros, principalmente em termos de raio de ação, perfazendo mais do que o
dobro dos brasileiros (BURZACO, 1999; DESTEFANI, 1991b). Nesse sentido, poderiam ser
considerados ameaças direta aos navios brasileiros que operassem no extremo sul do
Atlântico173 .
Conforme verificado na Seção 3, a concepção de emprego dos submarinos foi ampliada
para atuar como elemento de defesa e ataque em conjunto com a esquadra. Ou seja, dentro de
um cenário prospectivo, seria possível empregar submarinos em: bloqueios navais, na defesa
170

O Poder Naval argentino era maior que a soma dos poderes brasileiros e ch ilenos. O Brasil, por sua vez, tinha
um Poder Naval bem aquém do chileno (DESTEFANI, 1991b)
171 Estaleiro Franco Tosi em Taranto. A classe recebe a denominação de “Tarantinos” na Argentina.
172 Principais características: autonomia:7100 milhas; velocidade na superfície/submerso: 17,5/8,5 nos; e
armamento: 8 tubos de torpedos de 21 pol. (4 av. e 4 ar); 1 canhão de 100mm; 1 metralhadora de 40 mm e 2
periscópios.
173 A análise se baseou no poder subma rino argentino, em razão da fronteira marítima comum com o Brasil, na
Região do Prata .
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de uma área marítima costeira e em reconhecimento e ataque a esquadra inimiga
(MINISTÉRIO DA MARINHA, 1930a).
Sendo assim, no Brasil, a ideia de utilização de submarinos como incursores atuado
isoladamente, contra o tráfego marítimo, não foi cogitada em nenhum documento analisado
no escopo desta pesquisa. Entretanto, a evolução tecnológica, já na Primeira Guerra Mundial,
havia transformado o submarino em uma arma eficaz contra a navegação mercante em alto
mar.
Nesse contexto, pode-se afirmar que, o Programa Naval de 1934 contemplou,
parcialmente, a ameaça submarina. Ou seja, os contratorpedeiros possuíam características
suficientes para se contrapor à ameaça submarina clássica 174 contra um oponente sulamericano (APÊNDICE F).
Em outras palavras, “ressalta o fato de não haver sido cogitado, nem no programa naval
nem no preparo de que necessitariam as unidades navais para operaram eficientemente [...] na
proteção do tráfego marítimo” (MARTINS, 1985, p.218). No entanto, segundo Vidigal
(1985), o Programa de 1934 era adaptado às condições do país e tinha em vista a construção
naval no Brasil, o que emprestou maior realismo ao rearmamento.
Com esse objetivo, construiu-se no Arsenal de Marinha navios monitores e navios
mineiros. Essas construções serviram para habilitar os operários para desafios maiores que
viriam. Em 1937, com a inestimável ajuda da

Missão Naval Americana 175 , bateu-se as

quilhas dos 3 contratorpedeiros classe Marcílio Dias, cuja incorporação à esquadra deu-se em
1943, ou seja, somente após os ataques de 1942 (VIDIGAL, 1985).
Entretanto, ainda que estivessem em serviço ativo antes dos acontecimentos com o U507, a existência, per se, dos contratorpedeiros não teria sido motivo suficiente para o
desenvolvimento eficaz da guerra antissubmarino, conforme já verificado no caso da USN na
costa oriental estadunidense. Nesse sentido, a organização da segurança na costa brasileira era
um desafio ainda maior se comparado com o caso norte-americano:
“O Brasil não possuía navios antissubmarinos e, tampouco aviões especializados;
os merca ntes, com velocidades diferentes, uns rápidos, outros morosos, duros de
leme, fumegantes, com pessoal sem adestramento, eram inadequados; barcos sem
as luzes regulamentares e incapazes de sinalizar e apagar as lâmpadas externas, tudo
isso constituía inconvenientes que para serem corrigidos exigiam tempo” (GAMA,
1982, p.38, grifo nosso).

Mesmo com essas dificuldades, realizou-se em 1941 exercícios de prática de comboio.
O relatório do Comando em Chefe da Esquadra registou naquele ano dois exercícios: “no dia
174

Ameaça submarina clássica diz respeito, de maneira geral, ao emprego de submarinos em operações de
bloqueio, defesa de área marítima restrita, reconhecimento de área inimiga e ataque à esquadra inimiga.
175 Mais deta lhes da influência da Missão Naval no referido projeto, ver: GAMA, 1982, p. 32-33.
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27 de outubro os NMs Camocim e Cananéia suspenderam para exercício de comboio,
acompanhando um navio mercante que se dirigia para Santos; e no dia 5 de novembro os
NMs Caravelas e novamente, o Camocim saíram do porto do Rio de Janeiro em exercício de
comboio, acompanhando um navio mercante que se dirigia para Vitória” (MINISTÉRIO DA
MARINHA, 1941b, p. 1-2).
A realização dos exercícios citados, os únicos ocorridos em todo o ano de 1941,
demostraram uma preocupação do Comando em Chefe da Esquadra com a prática dos
comboios. Entretanto, cabe ressaltar que, os referidos exercícios não fizeram parte do
Programa Geral de Operações e Reparos (PGOR) 176 daquele ano (MINISTÉRIO DA
MARINHA, 1941a). Além disso, os Navios-Mineiros não eram navios adaptados para realizar
escolta antissubmarino.
Apesar da iniciativa, a carência de material apropriado era patente. Porém o maior
problema estava na ausência de conhecimento sobre a importância dos procedimentos
inerentes à guerra antissubmarino. Este conhecimento só poderia ter sido adquirido com a
experiência ou emulando outra nação que já o possuísse.
A experiência em combate naval que a Marinha possuía naquele momento residia na
Primeira Guerra Mundial que trouxe poucos ensinamentos no combate à ameaça submarina
(GAMA, 1982). Conforme já visto, os navios da DNOG permaneceram grande parte do
tempo lutando contra outro inimigo: a gripe espanhola. Ademais, o Historiador Naval Alves
de Almeida (2016) elaborou um estudo, no qual analisa o grau de periculosidade de atividade
submarina inimiga na área de operações alocada à DNOG. O estudo concluiu, com base nos
Bulletins de La Guerre Sous-marine 177 , que a região na qual a DNOG operou não tinha alta
periculosidade em termos de ameaça submarina.
Sendo assim, no nível técnico e tático, foram poucos os ensinamentos adquiridos para
conflitos futuros na guerra antissubmarino. Ademais, para efeito desta pesquisa, nada foi
encontrado nos arquivos da Marinha, com relação aos ensinamentos obtidos pela DNOG,
durante a Primeira Guerra Mundial. Nesse sentido, a entrevista (APÊNDICE E) revelou que
os marinheiros ao embarcarem nos navios da Marinha em 1942, não tinham conhecimento
sobre os ensinamentos adquiridos na Primeira Guerra Mundial. O repositório dos
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Organizado pelo EMA com o apoio da MNA o PGOR era o planejamento anual de utiliza ção e repa ro dos
meios flutuantes da Marinha do Brasil. Sendo assim, após a aprovação do Ministro da Marinha, o PGOR era o
guia para a execução dos serviços e operações da Esquadra.
177 Denominação dada aos boletins diários que compilavam a s informações das diferentes áreas de operações
antissubmarino do Comando Aliado (ALMEIDA, 2016, p.102).
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conhecimentos da Primeira Guerra eram os veteranos que foram reconvocados para auxiliar
no ensinamento dos jovens marinheiros (ENTREVISTA FERREIRA, 2019, APÊNDICE E).
Ainda nesse contexto, Gama (1982, p.43) revela que, nos livros técnicos da Marinha do
Brasil 178 , antes de 1942, era possível verificar relatos de que a USN começou a considerar o
combate antissubmarino a partir de 1934, quando “instalou os aparelhos especializados em
quatro contratorpedeiros e dois submarinos”. Entretanto, a Marinha do Brasil não possuía
elemento material e humano para transformar a informação na busca por uma capacitação
própria.
Dessa forma, o Vice-Almirante Álvaro de Rezende Rocha, publicou artigo relatando as
transformações na formação do pessoal da Marinha, tanto oficiais quanto praças, no período
entre guerras (1918-1942). No que interessa diretamente a este trabalho, o Almirante
apresentou categoricamente a dificuldade na formação do pessoal subalterno na década de 40:
“Embora representassem grande esforço para melhorar a instrução do pessoal
subalterno da Armada, as Escolas de Auxiliares Especiais eram, via de regra, mal
instaladas e mal equipa das [...]. Na década de 40, em face, principalmente, da
aproximação da guerra, procurou a Marinha acelera r a formação de seu pessoal. [...],
decidiu adotar o sistema do ensino auto didático, com o que pretendia evitar que os
homens se afastassem das atividades de bordo para adquirirem novos
conhecimentos. As consequências danosas desta prá tica foram sentidas de imediato.
Não era possível proporcionar sólida formação profissional a elementos [...],
dispersos por unidades heterogênea s e sem padronização de equipamentos,
utilizando somente a distribuição de liv ros textos e tendo como instrutores ad hoc os
comandantes e/ou os encarregados de divisões de bordo” (ROCHA, 1985, p.87 ).

Às vésperas da Segunda Guerra, a Marinha do Brasil ainda tentava encontrar a melhor
forma de organizar a formação do seu pessoal subalterno. Além disso, na formação nas
Escolas de Auxiliares Especiais não havia nada sobre técnicas antissubmarino 179 . Essa lacuna
só foi preenchida depois que o Brasil entrou na guerra, com a criação da Escola de Instrução
de Táticas Antissubmarino (EITAS), em 1943, no Recife e posteriormente, o Centro de
Instrução de Guerra Antissubmarino, no Rio de Janeiro. Tanto a EITAS quanto o Centro de
Instrução faziam parte de um esforço norte-americano no ensinamento das táticas
antissubmarino para o combate ao inimigo no Atlântico (GAMA e MARTINS, 1985).

“Os livros técnicos da Marinha eram baseados nas informações transmitidas pelos Aliados, em 1918. Assim
mesmo, havia muitos segredos ou detalhes técnicos que somente eram fornecidos aos navios de escolta que
possuíam determinado equipamento. A grande diferença existente entre a atuação da Marinha na s duas guerras
estava no grau de envolvimento na campanha: na I Guerra, a Marinha se deslocou para a África e Su l da Europa ,
sem nunca ter participado de operações conjuntas, ao passo que, na II Guerra, os navios brasileiros faziam parte
do sistema completo, ao ponto de não serem distinguidos dos demais componentes ingleses e americanos”
(GAMA, 1982, p.251).
179 Frequentadas por cabos que se preparavam para promoção a terceiro-sargento, as Escolas de Auxiliares
Especialistas, instaladas na Ilha do Mocanguê, preparavam seus alunos para as seguintes especialidades:
artilharia, caldeiras, máquinas, motores, baixa tensão, escrita, telegrafia, enfermagem e, mais tarde, educação
física (ROCHA, 1985, p.85, in: História Na val Brasileira, quinto volume Tomo II).
178
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A formação dos marinheiros dentro das Escolas de Aprendizes de Marinheiros não tinha
como foco a qualificação técnica-profissional. O curso tinha como base a formação regular
educacional como seria, nos dias atuais, o Ensino Médio (ENTREVISTA FERREIRA, 2019,
APÊNDICE E). Dessa forma, o pouco de ensino profissional que existia d entro das Escolas
de Aprendizes, não abrangia táticas antissubmarino.
Na Escola de Guerra Naval 180 , etapa final da formação dos oficiais, onde se tornavam
aptos para o comando de navios, forças navais ou funções de estado-maior, os currículos
passaram, a partir da década de 30, a incluir o uso da aviação e operações anfíbias
combinadas entre Fuzileiros Navais e o Exército Brasileiro. Os jogos passaram a prever
cenários prospectivos de ataques advindos da Europa ameaçando a navegação brasileira
(MARTINS, 1985).
Entretanto, segundo Martins (1985), os Jogos de Guerra sempre levavam em
consideração confrontos com navios de superfície, ou seja, a incursão submarina contra o
tráfego marítimo não era vislumbrada e, por consequência, a proteção antissubmarino também
não. Outro problema constante encontrava-se na carência de material flutuante adequado para
traduzir de forma experimental os resultados obtidos nos jogos.
Mesmo antes do início da Missão Naval Americana, a Marinha já contava com a
presença de instrutores assessores na Escola Naval de Guerra. Em dezembro de 1921, por
proposta do então Diretor, Almirante Felinto Perry, a Escola passou por profundas reformas
em seus cursos. Uma alteração importante foi a utilização de instrutores norte-americanos
para ministrarem as disciplinas: Estratégia, Tática e Jogos de Guerra. Assim, quando a Missão
Naval Americana 181 iniciou, em novembro de 1922, a influência estadunidense foi ampliada
dentro da Marinha do Brasil (MARTINS, 1985).
Entretanto, sobre a guerra antissubmarino, o historiador Hélio Leôncio Martins (1985,
p.217) afirma de maneira categórica que nada desse conhecimento foi passado aos brasileiros
pela Missão Naval Americana, “ou porque achavam os norte-americanos que não deveriam
passá-los, ou porque seus próprios conhecimentos eram limitados por preconceitos”.
Nesse sentido, o Almirante Saldanha da Gama também reforça o pensamento da falta de
preparo norte-americano:
“[...] o assunto da guerra antissubmarino sempre foi considerado de menos interesse
na Marinha americana. Antes da guerra, a U.S. Navy preparava -se para uma
Inaugurada em fevereiro de 1914, a Escola Naval de Guerra teve seu nome alterado para “Escola de Guerra
Naval”, através do Decreto 19.536 de 27 de dezembro de 1930, assinado pelo Presidente Getúlio Vargas.
Disponível em:<https://www.marinha.mil.br/egn/historico>, acesso em: 10/12/2019.
181 Inicialmente composta de 15 oficia is e 19 suboficiais, d irigidos pelo Almirante Carl Von Vogelgesang
(MARTINS, 1985, p.214).
180
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campanha no Pacífico com navios capitais em linha de batalha e, no setor de
transporte, somente comboios de alta velocidade. Mesmo depois de 1939, somente
15% ou 20% da U.S. Navy tinha atenção voltada para a guerra antissubmarino [...].
Nin guém poderia supor que a tática usada na Segunda Guerra Mundial abra ngeria
itens considerados de menor importância, como a organização de comboios lentos,
compostos por navios antigos e heterogêneos, tal como já tentados em 1918”
(GAMA, 1982, p.43).

Assim, o fato de a Missão Naval Americana nunca ter chamado a atenção para novos
desenvolvimentos no setor, pode ser justificada pela ausência de pensamento voltado para a
ameaça submarina por parte dos norte-americanos:
“Mesmo a Marinha dos Estados Unidos teve de fazer titânico esforço, com a ajuda
da experiência inglesa, a fim de se preparar nessa técnica nos primeiros seis meses
de guerra, o que foi facilitado por sua imensa capacidade industrial e de
organização” (MARTINS, 1985, p.217).

Em relação ao conteúdo que era ministrado dentro da EGN, o Almirante Hélio Leôncio
afirmou categoricamente que “nos currículos da Escola de Guerra Naval, até 1942, nada foi
encontrado a esse respeito” (MARTINS, 1985, p.217)182 .
A opinião dos historiadores navais acima citados é de extrema relevância para esta
pesquisa. Tendo em vista que, segundo informação do Arquivo da Marinha, ambos
participaram da Segunda Guerra Mundial e estudaram em Key West. Portanto, foram
testemunhas oculares do desenvolvimento do pensamento voltado para esta modalidade da
guerra naval.
Dessa forma, para reforçar a ideia desses autores e para fins deste trabalho, foi realizada
uma pesquisa, por amostragem, nos planos de aulas do U.S.Naval War College (NWC). O
objetivo foi verificar se, na instituição de ensino de altos estudos navais da USN, a guerra
antissubmarino foi pauta abordada nos anos de 1922, 1932, 1942 e janeiro de 1943183 .
A relevância desta pesquisa, realizada no NHC, reside na ideia de que, uma vez que
existia uma convergência nos programas da EGN com os do Naval War College, o assunto
teria o potencial de ser abordado, pelos instrutores norte-americanos, na EGN. Ao passo que,
se não foi abordado no NWC, não haveria a possibilidade de ser abordado na congênere
nacional (CABRAL E SARRO, 2017).
A referência apresentada pelo Almirante é a “Coleção de Publicações” de 1921-1958 existente na Biblioteca
da Marinha, incluindo apostilas, trabalhos dos alunos, análise dos tra balhos. Entretanto, em busca realizada pelo
autor, nada foi encontrado.
183 Tendo em vista o tempo destinado para pesquisa, bem como a impossibilidade do pesquisador de ir ao Naval
Historical Collection Archives (NHC) em New Port - EUA, a escolha dos anos seguiu o seguinte critério,
respectivamente: o ano de 1922 foi o início da Missão Naval Americana; em 1932, o contrato com a MNA foi
retomado, após a interrupção em 1931 (CABRAL e SARRO, 20 17); em 1942, a MNA completou 20 anos e foi o
ano que os U-boats chegaram à América , atacando a navegação brasileira . Por fim, em janeiro de 1943, foi
registrada a primeira aula referente à guerra antissubmarino. Os p lanos de aula foram analisados por amostragem
da seguinte forma: janeiro a maio de 1922; janeiro, julho e agosto de 1932; e junho, julho, agosto e dezembro de
1942 e janeiro de 1943. Totalizando 165 planos de aula.
182
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Nesse sentido, a pesquisa revelou que, até dezembro de 1942, o NWC não havia
inserido em seus programas de ensino o problema da guerra antissubmarino. Entretanto,
verificou-se que em janeiro de 1943, mais precisamente no dia 05 às 09:00, foi prevista uma
aula sobre medidas antissubmarino a ser ministrada pelo Capitan J.B. Carter, USN. Verificouse, ainda, que em março do mesmo ano, inclui-se no programa o assunto: “organização da
fronteira marítima” (USN, 1942,1943).
Sendo assim, é possível inferir que os instrutores norte-americanos que ministravam na
EGN não estariam, naquele momento, em condições acadêmicas de debater o assunto com o
grau de conhecimento necessário. Além das questões acadêmicas dentro da Escola de Guerra
Naval, a Missão Naval Americana também se inseriu no contexto técnico e tático da Força, na
tentativa de melhorar a performance, principalmente, da Esquadra.
O Relatório Anual do Chefe da Missão Naval Americana, Capitão de Mar e Guerra S.
B. McKinney, ao então Ministro da Marinha, Almirante Henrique Aristides Guilhem,
apresentado em dezembro de 1937, deixou claro, como recomendações gerais, uma série de
exercícios operativos que envolviam permanência de, no mínimo, 10 dias no mar. Entretanto,
os exercícios táticos propostos pela MNA diziam respeito, essencialmente, aos treinamentos
de exercício de artilharia naval. Além disso, é possível observar uma preocupação do Chefe
da Missão em relação à existência de uma lacuna entre a Esquadra e a EGN. Na opinião do
Comandante McKinney, a Esquadra deveria executar um problema que tivesse sido jogado no
tabuleiro da EGN (USN, 1937).
O Chefe da Missão Naval reforçou ao final do relatório o caráter consultivo da MNA,
ou seja, “não dispondo de autoridade executiva, a utilidade da Missão depende grandemente
do grau em que seus pareceres técnicos, assistência, cooperação e colaboração sejam
solicitados” (USN, 1937, p.30). Sendo assim, em que pese a Missão Naval Americana não ter
chamado a atenção para o problema antissubmarino, a Marinha do Brasil também nunca
solicitou nada a respeito (GAMA, 1982).
A ausência de um pensamento voltado para o problema da guerra antissubmarino pôde
ser verificado na análise dos Relatórios Ministeriais que são apresentados, normalmente a
cada ano, ao Presidente da República. Esses relatórios contemplam todas as atividades da
Marinha no período, inclusive as atividades com perspectivas futuras.
Assim, analisou-se os relatórios do Almirante Guilhem, no período de 1936 a 1941, a
fim de entender de que maneira o pensamento estratégico naval brasileiro estaria sendo
desenvolvido dentro da instituição. A escolha do período se justifica pelos seguintes aspectos:
i) a gestão do Almirante Guilhem, iniciado no final de 1935, foi responsável pela
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implementação do Programa Naval de 1934, último programa de construção naval antes da
Segunda Guerra Mundial; e ii) segundo Vidigal, a gestão do Almirante Guilhem foi
considerada umas das mais profícuas para a construção naval no Brasil (VIDIGAL, 1985).
De maneira resumida, em nenhum documento pesquisado, no período, encontrou-se
alguma menção à guerra antissubmarino. Ou seja, segundo Martins (1985, p.218): “[...]
ressalta o fato de não haver sido cogitado, nem no programa naval nem no preparo de
infraestrutura 184 de que necessitariam as unidades navais para operarem eficientemente na
proteção antissubmarino do tráfego marítimo.”
O relatório do ano de 1936, o primeiro do Almirante Guilhem à frente da pasta,
apresentou em sua segunda parte um plano de reorganização que trouxe mudanças na
organização administrativa da Marinha 185 . O primeiro item da reorganização fez menção à
renovação do material flutuante, com uma grande ênfase ao desenvolvimento do Arsenal de
Marinha na Ilha das Cobras – RJ (BRASIL, 1937)
O Almirante Guilhem desejava cumprir o Programa Naval de 1934, porém
desenvolvendo ao máximo as próprias capacidades de construção de meios, a fim de evitar os
compromissos financeiros em ouro no estrangeiro que, segundo ele, era o principal entrave
para a execução prática do Programa. Assim, com muita energia, forçou o Arsenal a reiniciar,
no país, a construção naval186 que estava suspensa há mais de 30 anos (BRASIL, 1937).
Diante dos excelentes resultados iniciais, o Almirante Guilhem escreveu, esperançoso,
ao término do seu relatório: “ penso assim que, dentro de um curto período, poderá ser levado
a termo a renovação há tantos anos aspirada pela Marinha, sem acarretar em grandes
embaraços ao programa financeiro, traçado pelo atual Governo” (GUILHEM apud BRASIL,
1937, p.91).
O otimismo do Sr. Ministro era justificado, em razão do longo período no qual a
Marinha ficou totalmente dependente do mercado internacional de armamento naval.
Entretanto, mesmo com a inestimável ajuda da Missão Naval Americana, o caminho até uma
plena autonomia encontrava-se longe do fim. Um bom exemplo foi a construção dos
contratorpedeiros classe Marcílio Dias, prontificados em 1943 (VIDIGAL, 1985).

184

O programa naval ao qual o autor se refere é o de 1932 que foi alterado e ratificado em 1934. Além disso, o
autor chama a atençã o para elementos necessários ao desenvolvimento da guerra antissubmarino: organização,
adestramento das tripulações e apoio logístico.
185 As mudanças observadas são de caráter, principalmente, legislativo como: revisão da lei de promoção de
oficiais; revisão da lei de pessoal em comissão no estrangeiro; reorganização dos quadros do pessoal da Armada;
revisão da lei de inatividade; código disciplinar; e etc. (BRASIL, 1937, p. 91-111).
186 O projeto iniciou pela construção dos monitores, depois passou para os navios mineiros e contratorpedeiros.
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Conforme verificado na Seção 2 desse trabalho, o período do Estado Novo de Vargas
foi marcado por uma onda desenvolvimentista na política brasileira. No âmbito da Marinha, a
realidade não se mostrou diferente. A gestão do Almirante Guilhem embarcou fortemente
nessa empreitada, “construindo seus próprios navios e dando-lhes, em apoio, bases adequadas,
estrategicamente situadas e eficientemente aparelhadas” (DUARTE, 1968, p.21).
Dessa forma, no final da década de 30 e início dos anos 40, a Marinha soube, de
maneira muito eficiente, articular suas necessidades materiais com a “boa vontade” dos norteamericanos, a fim de obter o máximo de benefícios. O próprio Chefe da Missão Naval,
Comandante Beauregard, quando esteve em conferência com o Ministro da Marinha em 1941,
manifestou a “opinião de que o Brasil não estava seriamente alarmado com relação à situação
mundial, parecia antes mais preocupado com seu desenvolvimento econômico futuro”
(DUARTE, 1968, p.21).
A busca incessante pela melhoria do material flutuante e da infraestrutura necessária foi
elemento marcante na gestão do Almirante Guilhem. Entretanto, o foco nessa atividade não
possibilitou um olhar para outras necessidades que se apresentavam, diante das mudanças no
cenário internacional. Nesse contexto, o Almirante Hélio Leôncio chamou a atenção para a
falta de visão holística da instituição em relação à guerra antissubmarino:
“Já estávamos engajados na Patrulha da Neutralidade187 , já havia hidroaviões norteamericanos operando com base em Natal, e nenhuma providência de qualquer ordem
havia sido tomada, a fim de nos prepa rarmos pa ra esta modalidade de atividade
bélica. Mesmo depois de terem sido oficialmente iniciadas as hostilidades, as
unidades em serviço de patrulhamento e escolta ainda navegavam sem sona res
e com completo desconhecimento das modernas técnicas e táticas
antissubmarino” (MARTINS, 1985, p.218-219, grifo nosso).

A deficiência acima também foi apontada, no início de 1942, pelo então Capitão de
Fragata Renato de Almeida Guillobel, Chefe da Divisão de Planos do Estado Maior da
Armada188 . No relatório de atividades, referente ao ano de 1941, encaminhado ao Chefe do
Estado Maior da Armada, o Oficial expôs as dificuldades, tanto de ordem material quanto de
coordenação de esforços, para se obter uma correta defesa do litoral brasileiro (MINISTÉRIO
DA MARINHA, 1942).
No nível de coordenação de emprego tático dos navios, o Chefe da Divisão chamou a
atenção em relação à ausência de uma doutrina específica para coordenar o movimentos das
unidades empregadas no Plano de Patrulhamento do litoral, ou seja, na Patrulha da
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Realizada majoritariamente pela Flotilha de Navios Mineiros composta pelos navios: Carioca, Cananéia,
Camocim, Caravelas, Cabedelo e Camaquã.
188 A Divisão de Planos tinha, além de outras atribuições, a responsabilida de de elaborar os Planos de Guerra e
Patrulhamento do Litoral. O Almirante Guillobel tornou-se Ministro da Marinha no período de 1951 a 1954.
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Neutralidade. Essas instruções estariam aguardando uma análise da EGN para serem
aprovadas (MINISTÉRIO DA MARINHA, 1942).
No nível estratégico, a pesquisa realizada verificou que os Planos de Guerra estavam
ultrapassados189 . Ou seja, a formulação desses Planos, principal tarefa da Divisão de Planos,
não estava sendo cumprida. O principal motivo era a ausência de uma política naval que
previa a cooperação de outros ramos da administração do País. Sendo assim, aguardava-se um
posicionamento da Comissão de Estudos do Conselho de Segurança Nacional que, até aquele
momento, não havia emitido opinião sobre o assunto em pauta (MINISTÉRIO DA
MARINHA, 1941a e 1942).
Interessante observar que, assim como na USN, na Marinha do Brasil o problema da
guerra antissubmarino não residia tão somente em questões materiais. A coordenação de
esforços, dentro e fora da Marinha, para obter um melhor aproveitamento, encontrava-se
distante de ser atingida, às vésperas da entrada do Brasil na guerra.

4.5 Considerações Parciais
A Batalha do Atlântico foi, sem dúvida, o maior e mais complexo teatro de operações
da Segunda Guerra Mundial. Em relação ao tamanho não há o que se discutir, porém a
complexidade está inserida na dificuldade inerente ao ambiente marinho, principalmente
quando os oponentes possuem grande capacidade de adaptação em relação a ofensividade do
outro.
Inicialmente, a Batalha foi travada por duas marinhas que já se conheciam. A Royal
Navy e a Kriegsmarine já haviam se enfrentado nesse ambiente operacional e seus objetivos
estratégicos eram bem claros desde o início da guerra em 1939.
A Royal Navy, mais poderosa marinha do mundo, existia fundamentalmente para
garantir a proteção do seu comércio marítimo, vital a sua sobrevivência. Ou seja, à Royal
Navy interessava o controle da área marítima; e a Kriegsmarine, bem mais fraca que sua
oponente, não tinha capacidade de enfrentá-la diretamente. Sendo assim, só lhe restava atacar
as linhas de comunicações marítimas britânicas, através de uma longa guerra de desgaste,
negando, assim, o uso do mar por parte dos ingleses.
Observando-se a disposição dos oponentes e as estratégias iniciais, aparentemente a
guerra no Atlântico, na Segunda Guerra Mundial, tendia a ser semelhante ao que foi na
De acordo com o relatório de atividades de 1941, “os Planos de Guerra nascidos de um amplo exame de
situação, resultantes da missão da Marinha, que decorrerá da ação militar do País, como consequência da Política
Nacional, terão de ser, uma vez formulados, mantidos em dia, a fim de que em qualquer ocasião possam ser
postos em execução” ( MARINHA DO BRASIL, 1941a, p.5).
189
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Primeira Guerra. Entretanto, o avanço tecnológico, desenvolvido no período entre guerras,
trouxe novos elementos a esse ambiente multifacetado. A ampla utilização do avião, do
submarino e dos equipamentos de comunicação e sensores permitiu que a guerra fosse travada
em uma escala nunca vista até então. O domínio dos procedimentos operacionais na utilização
dos novos equipamentos tornou-se uma arma valiosa não mão dos cientistas e engenheiros,
que buscavam constantemente uma maneira de surpreender o inimigo.
Em poucos meses de confronto, os ingleses perceberam a importância da manutenção
do comércio marítimo seguro, diante do aumento da capacidade dos U-boats para interromper
esse comércio. Entretanto, inicialmente, o Alto Comando alemão não priorizou a utilização
dos U-boats, como desejava o Almirante Dönitz. Mesmo assim, no verão de 1940, os
comandantes de submarinos podiam se vangloriar dos feitos realizados. Eram os “tempos
felizes”.
A certeza de que os U-boats eram a sua principal ameaça fez a Royal Navy buscar
soluções rápidas para se contrapor ao inimigo oculto. A utilização da aviação naval foi uma
inovação tática que, em um primeiro momento, rechaçou o inimigo. A coordenação da
aviação do Comando Costeiro da RAF com a Royal Navy deixou claro para os alemães que os
britânicos estavam aprendendo a lidar com as ameaças dos U-boats e dos incursores de
superfície de maneira rápida e eficiente.
Assim, com o aumento da proteção dos comboios, concomitantemente com a
diminuição de U-boats disponíveis para patrulhar a vastidão do Atlântico Norte, o número de
tonelagem afundada caiu, em 1941. Entretanto, a guerra é travada por forças vivas que se
movimentam constantemente na tentativa de surpreender o adversário.
As alterações no tabuleiro estratégico levaram ao aumento na prioridade do emprego
dos submarinos. Os U-boats passaram a exercer importante contribuição para o atingimento
do objetivo político alemão de impedir o avanço aliado da frente ocidental, enquanto travava a
guerra de desgaste com o Exército vermelho no Oriente.
A partir do momento no qual os EUA entraram na guerra, Hitler que até então evitava a
todo modo as hostilidades com os norte-americanos, autorizou o ataque de U-boats à
navegação estadunidense. Entretanto, ninguém poderia imaginar que seria tão fácil afundar
navios na costa atlântica dos EUA. A abundância de alvos, aliada ao despreparo da USN na
proteção do tráfego marítimo costeiro, proporcionou um verdadeiro massacre.
O despreparo da USN para se contrapor era patente. Inicialmente, o problema recaiu
sobre a ausência de material, ou seja, navios disponíveis para patrulhar as águas rasas, bem
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como contratorpedeiros escoltas para formar sistemas de comboios. Entretanto, a pesquisa
revelou que existiam outros fatores responsáveis pela fraqueza norte-americana.
No nível operacional, o Comando da Fronteira Oriental, responsável pela coordenação
da segurança daquelas águas, não exercia a centralidade das operações. Estas eram
conduzidas pelos comandos locais que, por sua vez, estavam deveras envolvidos em outros
afazeres e não conseguiam coordenar os esforços com os demais envolvidos, como: Exército,
Marinha Mercante e outros.
Entretanto, a capacidade de coordenar esforços advém do completo entendimento do
problema algo que, naquele momento, a USN não possuía. Assim, no nível estratégico, a
escassez inicial de meios para o combate desviou a atenção dos líderes navais do problema de
rearranjo organizacional necessário na guerra.
A dificuldade no entendimento do problema, nos níveis superiores, chegou à ponta da
organização como uma bola de neve. No nível tático, os poucos meios eram tripulados por
homens que não sabiam como se comportar diante da ameaça. Faltava um treinamento correto
do pessoal nas doutrinas e nas técnicas eficazes no combate aos U-boats.
Em face dessas dificuldades, atribuir a culpa do massacre à ausência de material foi um
grande erro da USN no início do combate aos U-boats. Porém, a instituição reagiu,
remodelando a estrutura organizacional, melhorando o treinamento do pessoal e atribuindo
prioridade à construção dos meios necessários ao combate. Nesse sentido, a USN também se
torna excelente exemplo de capacidade de aprendizado e reação.
O avanço da guerra para o Ocidente e as dificuldades da USN para enfrentar o inimigo
deveriam ter sido um alerta para o Brasil que, cada vez mais, se envolvia no conflito. Após o
rompimento da neutralidade brasileira, navios mercantes nacionais começaram a ser
afundados pelo U-boats em águas internacionais. O movimento da ameaça mostrava-se claro.
Primeiramente, veio para o Oeste, depois passou a descer para o Sul, buscando sítios menos
defendidos.
Assim, em agosto 1942, quando a navegação brasileira foi atacada, a Marinha do Brasil
não possuía material flutuante capaz de realizar a guerra antissubmarino. Durante quatro dias
seguidos o U-507 permaneceu no litoral brasileiro realizando seus ataques. Entretanto, de
maneira similar, o problema não residia somente na ausência de material, mas sim na
completa ausência de conhecimento

sobre organização,

táticas e principalmente

procedimentos operacionais para enfrentar um inimigo oculto e letal.
A Primeira Guerra Mundial não trouxe ensinamentos à Marinha do Brasil em relação à
guerra antissubmarino. Em que pese a DNOG ter sido designada na tarefa de combater
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submarinos alemães, a gripe espanhola e a falta de alvos na área de operações não permitiram
aprendizado suficientemente capaz de ser mantido.
O ímpeto da modernização impulsionou a contratação da Missão Naval Americana,
cujas atividades iniciaram em 1922, na Escola Naval de Guerra. A MNA, como agente
consultivo, proporcionou à Marinha do Brasil um salto no nível operacional e administrativo,
impactando fortemente na formação dos oficiais e no adestramento das unidades da Esquadra.
Entretanto, em relação à guerra antissubmarino nada foi transmitido, mas também nada foi
solicitado por parte da Marinha do Brasil.
Essa “cegueira compartilhada” em parte se justifica pela ausência de preparo da USN no
combate aos U-boats, demonstrada em 1942. Porém, não significa que os norte-americanos
estivessem apáticos em relação a essa modalidade da guerra naval. A USN estava a braços
com muitos problemas complexos que exigiam enormes esforços. Nesse sentido, a guerra
antissubmarino era, assim como as demais, uma preocupação.
Olhando pelo lado do ensino, os instrutores da MNA não tinham conhecimento
suficiente sobre a guerra antissubmarino. Até 1943, o assunto não era debatido nos cursos do
Naval War College. Logo, era de se esperar que na escola brasileira também não. Porém,
chama a atenção a ausência da busca por um melhor entendimento do problema,
principalmente, nos primeiros meses de 1942, haja vista que o irmão do Norte já teria uma
melhor compreensão do problema, em razão do que estava enfrentando.
Nesse sentido, o relatório do Almirante Guillobel se mostrou muito esclarecedor,
quando revela que as unidades da Marinha estariam patrulhando as águas territoriais
brasileiras sem condições materiais e sem instruções específicas, devido à falta de prioridade
para a ponta da organização. A Marinha buscava, naquele momento, o desenvolvimento a
todo custo, porém esqueceu de olhar para o inimigo que batia a sua porta.
Analisando as duas marinhas, USN e MB, em que pese a diferença de capacidades em
todos os níveis, é possível encontrar uma similaridade. Ambas ficaram “cegas” em relação à
ameaça submarina. A cegueira americana se deu em virtude dos compromissos assumidos,
aliados a busca pelo material correto. Ou seja, não é possível afirmar que a Marinha norteamericana tenha ignorado os U-boats como ameaça crível. Por outro lado, pode-se afirmar
que a USN não estava preparada, quando os U-boats chegaram à América, no início de 1942.
Já no caso brasileiro, houve ausência de uma visão holística do problema. Ou seja, a
forte preocupação com as deficiências internas, cegaram a Marinha do Brasil em relação à
melhor definição do inimigo externo. Sendo assim, ocupava-se, prioritariamente, com a
ameaça que poderia vir do Sul, a Argentina. Não havendo nenhuma preocupação em relação

148

aos U-boats. Ademais, é correto afirmar que, se houve, a preocupação não se tornou
institucional.
Além disso, no processo de isomorfismo, no qual a Marinha do Brasil emulava a
Marinha norte-americana, pode-se afirmar que o aprendizado para a MB, advindo da
auspiciosa relação entre as duas marinhas, foi digno de nota. Entretanto, a MB copiou e
aprendeu com uma instituição que também não sabia, em um primeiro momento, combater os
U-boats de Dönitz.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A decisão em pesquisar a ausência de estratégia naval brasileira, voltada para a ameaça
submarina, decorreu a partir de fatos historicamente comprovados e conectados que foram os
afundamentos de navios brasileiros no exterior em 1917 e os afundamentos provocados pelo
U-507 na costa marítima brasileira, em agosto de 1942. O último acontecimento demonstrou a
ausência de preparo da Marinha do Brasil em lidar com o inimigo submerso. Sendo assim, no
lapso temporal de 25 anos a Marinha do Brasil não desenvolveu qualquer pensamento
estratégico e, por consequência, nenhuma doutrina para se contrapor.
Quando o Brasil se tornou beligerante, em 1942, a Esquadra brasileira era muito
limitada em poder combatente, não somente pelo número e valor de seus navios, mas também
pelo envelhecimento e precariedade dos mesmos. Dessa forma, não havia possibilidade de
enfrentar um inimigo preparado, audaz e bem experimentando em uma campanha submarina
sem trégua e de grande amplitude.
O problema de ordem material era patente. Entretanto, o que despertou mais interesse
foi o fato de, mesmo após a Primeira Guerra Mundial, não haver qualquer menção à guerra
antissubmarino até a declaração da beligerância brasileira em 1942. Em que pese no meio
naval doutrina e material estarem diretamente ligados, o fato da ausência de pensamento em
relação à ameaça submarina, principalmente nos anos que antecedem a guerra, tornou-se o
motor dessa pesquisa.
Dessa forma, este trabalho procurou demonstrar as evidências dessa ausência, bem
como a conjuntura que proporcionou uma lacuna no pensamento estratégico naval brasileiro.
Nesse sentido, a pesquisa foi dividida da seguinte forma:
Uma pequena introdução e logo após, a primeira seção, na qual mostrou-se a estrutura
base do trabalho, com seus aspectos temáticos, teóricos e metodológicos.
Na segunda seção buscou-se traçar um panorama político ressaltando os aspectos
históricos, da política interna e da política exterior brasileiras, capazes de influenciar o
pensamento estratégico naval. Em razão da subordinação da estratégia à política, conforme o
modelo teórico, a análise do elemento político mostrou-se fundamental para a pesquisa. Dessa
forma, através do estudo holístico da política (interna e externa) foi possível verificar as
interferências causadas no pensamento dentro da Força Naval brasileira.
Na terceira seção buscou-se compreender a evolução da arma submarina, a principal
ameaça brasileira, tanto na Primeira Guerra Mundial, quanto na Segunda. A pesquisa revelou
que o submarino, ao longo da sua trajetória como arma de guerra, foi subestimado e
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discriminado pelas principais potências navais, só alcançando valor militar nos primeiros anos
do século XX. Entretanto, era percebido como uma arma suja, utilizada por covardes e fracos.
A pesquisa revelou que, diante da falta de atenção das potências navais, a arma
submersa continuou a ser desenvolvida pela Alemanha. Dessa forma, o preço da omissão foi
cobrado na Segunda Guerra Mundial, quando os U-boats, novamente, surpreenderam com a
capacidade de lutar uma longa guerra de desgaste.
Na quarta seção, coração da pesquisa, buscou-se as evidências da ausência de percepção
por parte da Marinha do Brasil para a ameaça submersa. Assim, com o olhar nos aspectos
políticos reinantes (Seção 2), bem como na evolução do inimigo (Seção 3), foi possível traçar
os contornos da ausência de preparação da Marinha do Brasil.
À luz das hipóteses formuladas, levou-se em consideração o poder naval argentino, a
fim de verificar sua influência na escolha dos meios navais brasileiros. Adicionalmente, foi
necessário estudar a preparação da USN com relação à ameaça submersa, em razão da tutoria
exercida pela Missão Naval Americana que, naquele momento, era responsáve l pela
assessoria, tanto na preparação da Esquadra, quanto no desenvolvimento das doutrinas. Nesse
processo, foi possível verificar o grau de dependência da MB em relação à USN e a existência
do fenômeno do isomorfismo dentro dessa relação. Dessa forma, pode-se verificar a seguir o
detalhamento das conclusões.
A pesquisa revelou que o processo de emulação esteve presente nos dois Programas
Navais que foram responsáveis pelo núcleo da Esquadra de 1942. No Programa Naval de
1906, observou-se uma emulação direta, ou seja, voltada para o material flutuante considerado
imprescindível pelas potências navais, à época e que foi literalmente copiado nas aquisições
brasileiras. A prática da incorporação direta de novos navios, sem a devida preocupação com
a infraestrutura de manutenção e a qualificação do pessoal, tornou-se a “pedra de tropeço” da
Esquadra de 1910.
No caso do Programa de 1934, a emulação ocorreu de maneira indireta. Em que pese
toda iniciativa brasileira em construir um poder naval por meios próprios, a Missão Naval
Americana esteve diretamente ligada aos principais projetos de modernização e construção
dos navios e de infraestruturas. Além disso, como tutores da Armada brasileira, a MNA
ajudou a formar a concepção estratégica naval da época.
Cabe destacar que a análise acima não significa que a MNA não tenha sido benéfica
para a Marinha do Brasil. A ajuda prestada foi fundamental para retirar a Marinha da situação
precária na qual se encontrava nos anos 1920. No entanto, a coerção intelectual exercida pela

151

USN, adicionada ao contexto político favorável à renovação naval, na década de 1930,
contribuiu para a falta de percepção da verdadeira ameaça.
A primeira hipótese formulada foi que a aliança histórica Brasil-EUA teria influenciado
no modo de se pensar estrategicamente dentro da Marinha do Brasil. Nesse sentido, a
pesquisa revelou que o Brasil, no âmbito político, nunca se voltou contra os EUA, mesmo no
período do Estado Novo. Além disso, a relação da MB com a USN era próxima, o que
contribuiu com a criação de uma boa imagem da MB junto ao Governo norte-americano.
Entretanto, foi verificado que a USN exercia sobre a MB forte influência. As cadeiras
de Estratégia, Tática e Jogos de Guerra eram ministradas na EGN por oficiais estadunidenses,
permitindo, assim, que ocorresse a subordinação do pensamento estratégico naval brasileiro
ao norte-americano. Ademais, no quesito material, a MB se espelhava na Marinha norteamericana, que causava vislumbre com belonaves na fronteira tecnológica.
Vale lembrar que, o pensamento estratégico naval norte-americano, alguns anos antes
da Segunda Guerra, ainda permanecia voltado para uma campanha no Pacífico, baseada em
linhas de batalha, com a utilização de navios capitais. Nesse sentido, a guerra antissubmarino
ocupava posição secundária dentro da USN. Condição que a impedia de ser ensinada no
Naval War College e, consequentemente, na EGN.
A segunda hipótese formulada diz respeito as diretrizes estratégicas e doutrinárias que
se encontravam desatualizadas e fundamentadas em uma paridade naval sul-americana. Em
que pese não ter sido encontrado, na documentação pesquisada, menção direta sobre isso, a
pesquisa bibliográfica demonstrou que o poder naval brasileiro foi influenciado pelo
desenvolvimento da Marinha chilena e, principalmente, da Marinha argentina. Dessa forma,
mesmo com o grande distanciamento entre os dois Programas Navais, os projetos de
construção dos meios levaram em conta o poder naval sul-americano.
Vale ressaltar que o desenvolvimento do poder naval argentino, desde o início do século
XX até a Segunda Guerra, foi baseado na busca pela hegemonia naval da América do Sul, a
fim de, segundo eles, garantir a paz. Nesse sentido, não é errado inferir que o poder naval
brasileiro teria se espelhado na Marinha argentina, até 1932. Com a aprovação do novo
programa naval mais condizente com a realidade econômica nacional, a ideia de supremacia
no Cone Sul foi abandonada.
O legado do pós-guerra proporcionou à MB, através do programa Lend-Lease
considerável aumento no número de meios flutuantes, além de aprendizados estratégicos e
doutrinários, advindos da parceria com a USN. Esse legado perdurou, por muitos anos, após o
término do conflito.
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Nesse contexto, acredita-se se tratar de um interessante objeto de pesquisa o
entendimento das condicionante que levaram a MB, de um total despreparo para a guerra
antissubmarino, para um conceito de emprego da Força Naval voltada, exclusivamente, para
essa

modalidade

de

guerra.

Mantendo-se,

assim,

dependente

materialmente

e

doutrinariamente da USN.
Em relação as diretrizes doutrinárias especificadas na segunda hipótese, verificou-se
que, às vésperas da beligerância brasileira, os Planos de Guerra da MB encontravam-se
desatualizados. Apesar de não terem sido encontrados, durante a pesquisa, o fato de estarem
desatualizados revela uma desconexão do pensamento estratégico naval com a realidade que,
naquele momento, estava se impondo.
Desde janeiro de 1942, os U-boats estavam afundando navios no Atlântico, em um
movimento do Norte para Sul. Dessa forma, não era tarefa difícil prever que, a chegada ao
litoral brasileiro seria uma questão de tempo. Mesmo assim, a Marinha do Brasil não tinha um
plano eficaz para tentar conter a ameaça. Durante todo o segundo semestre daquele ano,
empregou seus navios sem sonares e sem o conhecimento da guerra antissubmarino em um
serviço de patrulhamento ineficaz.
As hipóteses formuladas no início da pesquisa apresentaram-se como pertinentes e
relevantes dentro do contexto estudado. Além disso, foi possível perceber que elas se
complementaram, ou seja, a ausência de pensamento estratégico naval brasileiro voltado para
a ameaça submarina pôde ser explicada pela adição das duas hipóteses. Porém, cabe ressaltar
que a primeira hipótese tem mais peso e relevância, em razão ter sido mais bem comprovada
devido à existência de fontes mais acessíveis.
A Marinha do Brasil, aproveitando a onda desenvolvimentista da Era Vargas,
encontrava-se na busca pelo seu desenvolvimento, que abrangia tanto o material flutuante
quanto as infraestruturas necessárias para a manutenção e bom funcionamento da Esquadra.
Essa postura da MB é totalmente aceitável, em razão do longo período sem receber prioridade
do Governo brasileiro.
Entretanto, ao permitir que a MNA exercesse uma tutela intelectual, em áreas sensíveis,
a Marinha do Brasil privou-se do desenvolvimento de um pensamento próprio no âmbito
naval brasileiro. Sendo assim, a Missão Naval Americana, instituição de grande valor na
modernização da MB, tornou-se um dos ingredientes responsáveis pela cegueira brasileira em
relação à verdadeira ameaça.
A pesquisa revelou que a USN não se encontrava preparada para enfrentar o inimigo
submerso. Em que pese as iniciativas para obter o material adequado para se contrapor, a
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Marinha dos EUA não sabia como combater os U-boats em águas costeiras. Porém, com uma
boa capacidade de adaptação e com a ajuda dos ingleses, os norte-americanos aprenderam a
fazer a guerra antissubmarino com eficácia.
A ausência de preparo da USN para o combate aos U-boats, em 1942, foi um
acontecimento que chamou bastante a atenção durante a pesquisa. Sendo assim, sugere-se
como objeto de estudo futuro o entendimento mais profundo da ausência de preparo da USN
para se contrapor aos U-boats, bem como a capacidade de realizar mudanças organizacionais
e estruturais que permitiram uma reviravolta no quadro.
Nesse contexto, não se pode deixar de considerar a capacidade do inimigo. A força de
U-boats de Dönitz mostrou-se um adversário resistente e perspicaz. A lógica da ação dos Uboats estava relacionada com a capacidade de reação do oponente, ou seja, eles eram
direcionados para sítios mais tranquilos em relação à proteção ao tráfego marítimo. Assim,
atraídos pela ausência de resistência, os U-boats trouxeram o inferno para os mares
americanos, começando pelo Norte e descendo para o Sul.
A observação da cinemática dos U-boats representou um elemento importante para esse
trabalho. Do ponto de vista estratégico, a aproximação do inimigo deveria ter servido como
motivo suficiente para alterar o pensamento naval brasileiro, permitindo uma mudança de
atitude tática dos meios envolvidos na Patrulha da Neutralidade. No entanto, a pesquisa
revelou que a MB aguardava diretrizes políticas, antes de realizar qualquer mudança.
A equação estratégica tem como um dos seus elementos principais a definição do
inimigo. Do contrário, a concepção estratégica torna-se nula. Não obstante, a escolha errada
do inimigo também pode gerar imensas dificuldades no momento do enfrentamento. No caso
brasileiro, a pesquisa revelou que os U-boats só se tonaram inimigos reais, após os ataques de
1942. Até então, as ações estratégicas voltavam-se para a realidade naval sul-americana.
Nesse ponto, cabe a seguinte reflexão: se a Marinha do Brasil tivesse navios preparados
para a guerra antissubmarino, os U-boats atacariam o comércio marítimo brasileiro? Pode-se
inferir que sim. Porém, acredita-se que as consequências, em termos perdas humanas e
materiais seriam minimizadas.
Dois motivos justificam a resposta acima. O primeiro é que do ponto de vista tático,
observando a dinâmica dos submarinos do Almirante Karl Dönitz, pode-se perceber que eles
não retrocederam mesmo diante das esquadras de superfície mais bem preparadas como a
Royal Navy e a USN. O segundo é que do ponto de vista estratégico, a paralisação do
comércio marítimo na Atlântico tornou-se objetivo político após o retardo do avanço alemão
nos campos de batalha soviéticos.
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Ainda nessa reflexão, considerando que o ataque do U-507 seria inevitável, uma melhor
preparação teria impedido a liberdade de ação da qual usufruiu o submarino alemão nas águas
brasileiras. Ressalta-se que o entendimento de navios preparados está relacionado diretamente
com a utilização de contramedidas corretas que são a junção do material correto com as
táticas corretas. Entretanto, a MB encontrava-se longe dessa realidade.
Conforme observado no quadro teórico, a estratégia segue uma lógica paradoxal que, na
maioria das vezes, não condiz com a lógica linear da administração e da burocracia militar.
Assim, olhando por essa lente, percebe-se que a apatia da Marinha do Brasil, em relação ao
verdadeiro inimigo, foi fruto da utilização da lógica linear, mesmo em um ambiente de guerra
iminente. Assim, a lógica linear, tão presente na busca pelo desenvolvimento, não foi capaz
de dar conta do inimigo submerso.
Os acontecimentos de agosto de 1942 permitem uma reflexão sobre dois pontos
principais. O primeiro tem a ver com a percepção de ameaça que, conforme já mencionado,
estava voltado para o Cone Sul. O segundo, que se relaciona com o primeiro, tem a ver com
os perigos decorrentes do processo de isomorfismo que podem gerar, como consequência, a
ausência de reflexões estratégicas próprias. Dessa forma, esse processo torna-se perigoso
dentro de uma instituição militar que tem como princípio básico o pensamento estratégico
dentro de uma lógica paradoxal.
Obviamente que ao se realizar um estudo do passado carrega-se conhecimentos do
presente que outras pessoas não tinham em seu tempo. Entretanto, não cabe nesse trabalho
nenhum julgamento acerca das decisões tomadas no passado, mas a busca pelo melhor
entendimento dos fatos históricos, a fim de se obter ensinamento para o presente.
Nesse sentido, o estudo realizado se reveste de importância, em razão do
transbordamento para outras áreas das instituições castrenses. Ou seja, as lições aprendidas no
período estudado podem ser utilizadas em outros ramos das FFAA que necessitem pensar
estrategicamente.
A questão colocada no início da pesquisa foi: por que a estratégia naval brasileira
não contemplou, de maneira concreta, a ameaça submarina alemã, no período de 1917 a
1942? A pesquisa permitiu concluir, em conformidade com as hipóteses formuladas, que o
pensamento estratégico naval brasileiro ainda permanecia voltado para uma realidade de
enfrentamento sul-americano, não prevendo o submarino como ameaça. Além disso, a MB
emulava, através do processo de isomorfismo, o pensamento naval da USN que também não
estava corretamente preparado para enfrentar a ameaça submersa que se apresentava.
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Sendo assim, a pesquisa revelou que a Marinha do Brasil, de maneira justificada,
buscava uma evolução, principalmente em termos materiais. Entretanto, se preparava para a
guerra contra um inimigo que não viria e reproduzia uma potência naval que ainda não estava
corretamente preparada para combater os lobos cinzentos.
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APÊNDICE A – NAVIOS DA ESQUADRA BRASILEIRA 1939 – 1942
Nome

Características

Armamento

Observações

Encouraçados Minas Gerais e São
Paulo.

Tipo Dreadnought de 19.280
tons.

Cruzadores Bahia e Rio Grande do
Sul.
Contratorpedeiros Piauí, Rio
Grande do Norte, Paraíba, Sergipe,
Santa Catarina e Mato Grosso
Contratorpedeiro Maranhão

Tipo Scout de 3.150 tons.

12 canhões de 305mm
18 canhões de 120mm
2 canhões AA 76mm
10 canhões de 120mm

Destroyers de 560 tons.

2 canhões de 101mm

Ex – inglês Porpoise da Royal
Navy de 934 tons.
Ex – Alemão Valésia de 5.200
tons.
Submarino mineiro do tipo
Balila de 1380/1884 tons.

3 canhões de 102mm
2 canhões de 47mm
-

Lançado em 1913 e adquirido pelo Brasil em 1920

6 tubos de torpedos Whitehead de 21 pol
1 canhão de 120mm
2 metralhadoras AA 13mm
6 tubos de torpedos de 21 pol
1 canhão de 100mm
2 metralhadoras AA 13mm
-

Construído na Itália em 1927

Tênder de contratorpedeiros
Belmonte
Submarino Humaitá

Submarinos Tupi, Timbira e
Tamoio

Submarinos de médio cruzeiro
tipo Perla de 615/853 tons.

Tênder de submarinos Ceará

Navio – apoio de submarinos de
4.100 tons.
Navio a vela e a vapor de 3.325
tons.
Navio da Flotilha do Mato
Grosso de 500 tons.
Navios da Flotilha do Mato
Grosso de 595 tons.

Navio-Escola Almirante Saldanha
da Gama
Monitor Pernambuco
Monitores Parnaíba e Paraguaçu

Aviso Oiapoque
Avisos Amapá e Mario-Alves
Navios-mineiros Maria do Couto,
Sales de Carvalho e Rio Pardo

Navio da Flotilha do Mato
Grosso de 295 tons.
Navios da Flotilha do
Amazonas
350, 207 e 150 tons.

-

Construídos na Inglaterra em 1909. Foram
modernizados nos Estados Unidos em 1922
Construídos na Inglaterra em 1909. Reformados na
Casa Lage em 1927
Construídos na Inglaterra entre 1908 e 1910. Foram
remodelados em estaleiros nacionais

Sem valor militar

Construídos na Itália e incorporados na Esquadra em
1938
Construído na Itália, sem valor militar
Construído na Inglaterra, sem valor militar

2 canhões de 120 mm; 2 canhões de 57
mm; 2 canhões a utomáticos de 37 mm.
1 canhão de 76 mm; 2 canhões
automáticos de 40 mm; 6 canhões
automáticos de 20 mm; 2 morteiros de 81
mm
1 canhão de 3 lb.

Construído no Arsenal do Rio de Janeiro e incorporado
em 1911
Construídos no Arsenal da Ilha das Cobras e lançados
em 1937 e 1938

2 canhões de 37 mm

Incorporados em 1915

1 canhão de 37 mm; e 1 Mtr. de 7 mm

Antigos e adaptados

Construído na Inglaterra e incorporado em 1908
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Navios-mineiros Carioca,
Cananéia, Cabedelo, Caravelas,
Camocim e Camaquã.
Navio-tanque Ma rajó
Navios-auxiliares José Bonifácio e
Vital de Oliveira

Fontes:

Navios-mineiros classe “C” de
550 tons.

2 canhões de 120mm; 4 Mtr. AA de
13.2mm; e 44 minas

Construídos no Arsenal do Rio de Janeiro em 1938 e
1939. Foram adaptados para Corvetas.

Navio-tanque ex-Malistan de
7.930 tons.
Navios de 1300 tons. utilizados
em transporte

1 canhão de 120 mm; e 1 Mtr. de 20 mm.

Construído na Inglaterra em 1924 e incorporado em
1937.
Construído na Inglaterra em 1909 e 1910 e
incorporados em 1937.

2 canhões de 47 mm

GAMA, Arthur Oscar Saldanha da. A Marinha do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Rio de Janeiro: Capemi, 1982, p. 13-14.
Navios de Guerra Brasileiros 1822 – Hoje. Disponível em: < https://www.naval.com.br/ngb/I/Let-I.htm>. Acesso em: 12/12/2019.
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APÊNDICE B – PRINCIPAIS TIPOS DE U-BOATS CONSTRUÍDOS DURANTE A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Tipo

Deslocamento

Velc. Ma x

Melhor relação Raio

Spf/Sub

Spf/Sub

de Ação-Veloc.

(tonelada s)

(milhas/h)

Spf/Sub

Armamento

Tripulação

Qnt

Período

Construída

Cpcd.

OBS.

Tpd.

(milhas e milhas/h)
IA

IIA

862/983

254/303

17,7/8,3

13/6,9

7.900-10/78-4

1.600-8/35-4

6Tpd. de 21 pol. (4 av.

43

2 un.

1935-1936

14

Oceânico com casco

e 2 ar.); 1Can. de 4.1

simples. Tp. mínimo

pol.; 1Mtr.20mm

imersão 30s

3Tpd. de 21 pol. av.

25

6 un.

1934-1935

5

1Mtr.20mm

Costeiro com casco
simples. Tp. mínimo
imersão 25-35s.
Derivado do Tipo
UB II de 1915 e do
Tipo UF de 1918

IIB

279/329

13/6,9

3.100-8/40-4

Igual

25

20 un.

1935-1936

5
Igual

IIC

291/341

13/7,4

3.800-8/40-4

Igual

25

8 un.

1937-

5

1938/40
IID

314/364

13/7,4

5.600-8/56-4

Igual

25

16 un.

1939-

Igual
5

1940/41
VIIA

626/753

17/8

6.200-10/94-4

5Tpd. de 21 pol. (4 av.

44

10 un.

e 1 ar.) 1Can. 3.4 pol.

1935-

Igual
11

1936/37

simples. Tp. mínimo

1Mtr. 20mm
VIIB

753/857

17,9/8

8.700-10/90-4

Igual

Oceânico com casco

de imersão 30s
44

24 un.

1936-1941

12

Igual
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VIIC

769/871

17,6/7,6

8.500-10/80-4

Igual

44

688 un.

1938-1945

14

Igual. Tp. mínimo
de imersão 25-30s

VIID

965/1.080

16,7/7,3

11.200-10/69-4

15 minas

44

6 un.

1940-1942

14

Igual. Tp. mínimo
de imersão 30s

VIIF

1.084/1.181

17,6/7,9

14.700-10/130-2

Igual ao VIIA

46

4 un.

1941-1943

14

Igual. Tp. mínimo
de imersão 35s

IXA

1.032/1.153

18,2/7,7

10.500-10/78-4

6Tpd. 21 pol. (4 av. e 2

48

8 un.

1936-1939

22

Oceânico com casco

ar.) 1Can. de 4.1 pol.;

duplo. Tp. mínimo

1Mtr.37 mm e

de imersão 35s.

1Mtr.20mm
IXB

1.051/1.178

18,2/7,7

12.000-10/63-4

Igual

48

14 un.

1937-1941

22

Igual

IXC

1.120/1.232

18,2/7,7

13.850-10/63-4

Igual

48

151 un.

1939-1943

22

Igual

IXD

1.610/1.800

19,2/6.9

31.500-10/57-4

Igual

49

31 un.

1940-1942

22

Igual

XIV

1.688/1932

14,4/6,2

12.350-10/55-4

2Mtr.37 mm e 4Mtr.

53

10 un.

1940-1943

0

Cpcd. de carga: 423

20mm

Fontes:

ton. de OC e 4 Tpd.

BAGNASCO, Erminnio. Submarines of World War Two. London: Lionel Leventhal Limited, 1977, p.59-75; e
BRASIL. Manual de Abreviaturas, Siglas, Símbolos e Convenções Cartográficas das Forças Armadas (MD33-M-02). Brasília:
Ministério da Defesa, 2008.
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APÊNDICE C: NAVIOS BRASILEIROS AFUNDADOS DURANTE A 2a GM
Nome

Tonelagem

Origem

Data

Posição

Obs.

Cabedelo

3.557

L. Brasileiro

14/2/1942

desaparecido

x.x.x

Buarque

5.152

L. Brasileiro

16/02/1942

60 milha s do Cabo Hatteras

Afundado pelo Tipo VII U-432

(EUA)
Olinda

4.085

Cia Corb. RG

18/2/1942

Costa da Virgínia (EUA)

Afundado pelo Tipo VII U-432

Arabutâ

7.874

Pedro Bra ndo

7/3/1942

81 milhas do Ca bo Hatteras

Afundado pelo Tipo IX U-155

(EUA)
Cairu

5.152

L. Brasileiro

8/3/1942

130 milhas de Nova Iorque

Afundado pelo Tipo VII U-94

(EUA)
Parnaíba

6.692

L. Brasileiro

1/5/1942

Proximidades da I. de

Afundado pelo Tipo IX U-162

Trinidad
Cmt Lira

5.052

L. Brasileiro

15/5/1942

Litoral do Ceará

Torpedeado pelo submarino
italiano Barbarigo. Único navio
salvo

Gonçalves

4.996

L. Brasileiro

24/5/1942

Ao sul do Haiti

Afundado pelo Tipo IX U-502

Alegrete

5.970

L. Brasileiro

1/6/1942

Proximidades da I. Trinidad

Afundado pelo Tipo IX U-156

Pedrinhas

3.666

Cia Cmc. PE

26/6/1942

Proximidades de Porto Rico

Afundado pelo Tipo VII U-203

Tamandaré

4.942

L. Brasileiro

26/7/1942

Proximidades da I. Trinida d

Afundado pelo Tipo IX U-66

Piave

2.547

L. Nacional

28/7/1942

Proximidades de Barbados

Afundado pelo Tipo IX U-155

Barbacena

4.772

L. Brasileiro

28/7/1942

Proximidade das Barbados

Afundado pelo Tipo IX U-155

Beapendi

4.801

L. Brasileiro

15/8/1942

Nordeste brasileiro

Afundado pelo Tipo IX U-507

Araraquara

4.871

L. Brasileiro

15/8/1942

Nordeste brasileiro

Afundado pelo Tipo IX U-507

Aníbal

1.905

L. Brasileiro

16/8/1942

Nordeste brasileiro

Afundado pelo Tipo IX U-507

Itagiba

2.055

Cia Costeira

17/8/1942

Nordeste brasileiro

Afunda do pelo Tipo IX U-507

Acará

1.075

L. Brasileiro

17/8/1942

Nordeste brasileiro

Afundado pelo Tipo IX U-507

Jacira

89

Mestre

19/8/1942

Nordeste brasileiro

Afundado pelo Tipo IX U-507

Dias

Benévolo

Noberto
Osório

2.730

L. Brasileiro

27/9/1942

Foz do Amazonas

Afunda do pelo Tipo IX U-514

Lages

5.578

L. Brasileiro

27/9/1942

Foz do Amazonas

Afundado pelo Tipo IX U-514

Antonico

1.243

Particular

28/9/1942

Costa da Guiana

Afundado pelo Tipo IX U-516

Porto

5.187

Cia Corb. RG

3/11/1942

Oceano Índico

Afundado pelo Tipo IX U-504

Apalóide

5.766

L. Brasileiro

22/11/1942

Região das Antilhas

Afundado pelo Tipo IX U-163

Brasilóide

6.076

L. Brasileiro

18/2/1943

Proximidades de Salvador

Afundado pelo Tipo IX U-518

Afonso

3.539

L. Bra sileiro

2/3/1943

Litoral da Bahia

Alegre

Pena

x.x.x
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Tutóia

1.125

L. Brasileiro

30/6/43

Litoral de São Paulo

Afundado pelo Tipo IX U-513

Pelotaslóide

5.228

L. Brasileiro

4/7/1943

Proximidades de Belém

Afundado pelo Tipo VII U-590

Shangri-lá

20

Particular

22/7/1943

Cabo Frio - RJ

Afundado pelo Tipo IX U-199

Bagé

8.235

L. Brasileiro

31/7/1943

Litoral de Sergipe

Afundado pelo Tipo IX U-185

Itapagé

4.965

Cia Costeira

26/9/1943

Litoral de Alagoas

Afundado pelo Tipo IX U-161

Cisne

299

Particular

28/9/1943

x.x.x

Campos

4.663

L. Brasileiro

23/10/1943

Litoral de São Paulo

Afundado pelo Tipo IX U-170

Vital de

1.300

Marinha do

20/7/1944

Litoral do Rio de Janeiro

Afundado pelo Tipo IX U-861

x.x.x

Branco

Oliveira

Fontes:

Brasil

DUARTE, Paulo de Q. Dias de Guerra no Atlântico Sul. Rio de Janeiro: Biblioteca do
Exército, 1968, p. 211.
MARTINS, Hélio Leôncio. Participação da Marinha Brasileira na Primeira Guerra
Mundial. In: História Naval Brasileira, vol. V tomo IB. Rio de Janeiro: Serviço de
Documentação da Marinha, 1997, p. 415.
SANDER, Roberto. O Brasil na Mira de Hitler: A história do bombardeio de navios
brasileiros pelos nazistas. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2007.
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APÊNDICE D – NÚMERO DE MORTOS/DESAPARECIDOS NOS NAUFRÁGIOS
BRASILEIROS PROVOCADOS POR SUBMARINOS DURANTE A 2a GM
Nome do Navio

Total de Tripulantes/Passageiros

Total de Mortos/Desapa recidos

Origem

Cabedelo

54

54

L. Brasileiro

Buarque

85

1

L. Brasileiro

Olinda

46

0

Cia Corb. RG

Arabutã

51

1

Pedro Brando

Cairu

89

53

L. Brasileiro

Parna íba

72

7

L. Brasileiro

Cmt Lira

52

2

L. Brasileiro

Gonçalves Dias

52

6

L. Brasileiro

Alegrete

64

0

L. Brasileiro

Pedrinhas

48

0

Cia Cmc. PE

Tamandaré

52

4

L. Brasileiro

Piave

35

1

L. Nacional

Barbacena

62

6

L. Brasileiro

Baependi

306

270

L. Brasileiro

Araraquara

142

131

L. Brasileiro

Aníbal Benévolo

154

150

L. Brasileiro

Itagiba

181

36

Cia Costeira

Acará

35

20

L. Brasileiro

Jacira

6

0

Mestre Noberto

Osório

39

5

L. Brasileiro

Lages

49

3

L. Brasileiro

Antonico

40

16

Particular

Porto Alegre

47

1

Cia Corb. RG

Apalóide

57

5

L. Brasileiro

Brasilóide

50

0

L. Brasileiro

Afonso Pena

242

125

L. Brasileiro

Tutóia

37

7

L. Brasileiro

Pelotaslóide

42

5

L. Brasileiro

Shangri-Lá

10

10

Particular

Bagé

134

28

L. Brasileiro

Itapagé

106

22

Cia Costeira

Cisne Branco

10

4

Particular

Campos

63

12

L. Brasileiro

Vital de Oliveira

245

99

Marinha do Brasil

TOTAL

2.757

1.084
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Observações: A Marinha do Brasil perdeu o total de 486 homens. Além dos mortos no Navio
-Transporte Vital de Oliveira (99) e nos demais Navios Mercantes (15), somam-se as perdas
sofridas no naufrágio da Corveta Camaquã (33) e do Cruzador Bahia (332) e, ainda, outras
perdas: Sb Timbira (1); Cs Javari (1); Cs Guaporé (1); Cs Goiana (1); Sb USS-R 12 (2) e no
CT Marcílio Dias (1).
Fontes:

DUARTE, Paulo de Q. Dias de Guerra no Atlântico Sul. Rio de Janeiro:
Biblioteca do Exército, 1968, p. 213.
MARINHA DO BRASIL. Subsídios para a História Marítima do Brasil,
volume v. Rio de Janeiro: Serviço de Documentação da Marinha, 1945, p. 92113.
MARTINS, Hélio Leôncio. Participação da Marinha Brasileira na Primeira
Guerra Mundial. In: História Naval Brasileira, vol. V tomo IB. Rio de Janeiro:
Serviço de Documentação da Marinha, 1997, p. 415.
SANDER, Roberto. O Brasil na Mira de Hitler: A história do bombardeio de
navios brasileiros pelos nazistas. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2007.
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APÊNDICE E – ENTREVISTA COM EX-COMBATENTE DA FORÇA NAVAL DO
NORDESTE

Entrevista sobre aspectos gerais da Marinha do Brasil quando o Brasil se tronou beligerante.
Entrevistado: FERREIRA, Antonio Moreira190 , ex-marinheiro que atuou na Força Naval do
Nordeste durante a Segunda Guerra Mundial. Conteúdo da entrevista gravado em áudio.
Data da entrevista: 26/12/2019.
___________________________________________________________________________
1 – Como era estruturado, de maneira geral, o currículo dentro das Escolas de Aprendizes de
Marinheiro, na década de 1940?
R: O curso era bem parecido com o atual Ensino Médio. Havia uma maior preocupação com
a formação escolar e educacional do que com a parte técnica e profissional. Não havia se
quer um canhão atualizado para adestramento. Entretanto, na Segunda Guerra, a Marinha
não tinha em seu quadro de pessoal marinheiros analfabetos, como era possível ver no
Exército.
2 – Durante o período na Escola de Aprendizes, o senhor teve algum contato com questões
relacionadas à guerra antissubmarino ou com ensinamentos obtidos na Primeira Guerra
Mundial?
R: Não. Interessante, a primeira vez que ouvi falar sobre a Marinha na Primeira Guerra, foi
quando tive contato com marinheiros que foram da D.N.O.G.; eles foram convocados para a
Segunda Guerra e havia um entrosamento grande. Eles contavam as experiências e nós
gravávamos. Mas aula ou instrução nunca tivemos.
3 – Onde o senhor se encontrava por ocasião dos ataques à navegação brasileira, em agosto
de 1942?
R: Eu ainda estava na Escola de Aprendizes de Marinheiro de Salvador( EAMSa). Meu
juramento à bandeira seria no fim daquele ano, porém com a declaração de guerra, tudo
antecipado foi antecipado.
4 – Na visão do senhor, como foi a reação popular aos ataques?
R: A reação foi principalmente contra as empresas alemãs. Eu, mesmo sem autorização,
participei de uma manifestação contra a Bayer. Os próprios oficiais da (EAMSa) não
impediam a nossa participação. Na verdade, todos nós estávamos sentindo o que o povo
sentia naquele momento. Foi algo impressionante, brasileiros de todas classes se misturaram
para pedir a guerra.

190

Antonio Moreira Ferreira (1925 - ) é Jornalista, poeta, historiador e escritor. Membro da Academia Feirense
de Letras; atual presidente da Associação dos Ex-Combatentes – Seção de Feira de Santana-BA e 2 o Vice
Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Feira de Santana. Publicou: Um Marinheiro do Brasil na 2 a
Guerra Mundial; Promessas e Milagres; Reflexões Sobre o Amor; Síntese dos Fatos que envolveram o Brasil na
2 a Guerra Mundial; Cantando pelo Caminho; Ressaca da Mocidade; A Feira da Década de 30; e A Feira no
Século XX.
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5 – Como foi a reação quando os corpos começaram a chegar nas praias? O senhor vivenciou
esse período também?
R: Sim, vivenciei sim! Inclusive saímos de barco à vela para procurar corpos, pois não havia
navios disponíveis e tivemos que usar o que tínhamos que era o escaler.
6 – Após os primeiros ataques, o senhor percebeu algum medo que tenha ficado registrado no
imaginário popular? Como por exemplo, medo de uma invasão alemã por submarinos?
R: Havia sim! Medo de submarinos e de bombardeios. Cidades do interior também faziam
blecaute, por medo de ataques. O ataque mexeu muito com o povo. Alguém que passasse
alguma informação para os alemães era logo retirado de circulação. Não somente para
cessar o canal de comunicação, mas, também, para impedir o linchamento da pessoa.
7 – O senhor relatou em seu livro que entre os anos 1938 e 1939 existia uma rádio alemã que
transmitia um programa para o Brasil. Essa rád io fazia algum tipo de propaganda a favor do
nazismo?
R: Sim. Era uma rádio que fazia uma transmissão em português, cujo conteúdo servia para
favorecer as ideias alemães, suscitando o Brasil a se unir à Alemanha. Quando perceberam
que não estava surtindo efeito, passaram a criticar o Brasil e sua postura. Eu me lembro que
eles diziam na chamada inicial de algum programa: “ se mamão fosse bomba e banana fosse
torpedo, o Brasil poderia entrar no brinquedo”.
8 – Quando que o senhor embarcou para iniciar sua participação na Guerra?
R: Eu embarquei em agosto de 1942, logo após a declaração oficial de guerra.
9 – Em qual navio?
R: No Cruzador Bahia, mas eu estava designado para o Encouraçado São Paulo. Ou seja,
embarquei no Bahia para ser transportado para o São Paulo. Assim que iniciamos a viagem,
foi emitido um alerta de submarino via rádio. Então o Comandante solicitou o apoio de uma
aeronave da FAB. O catalina lançou bombas na região, porém as bombas ainda eram da
Primeira Guerra.
10 – Como que o senhor percebeu a preparação da tripulação para combater o inimigo?
R: Não havia nenhuma preparação e nem material adequado para combater os submarinos.
Não havia bomba de profundidade e nem Sonar. Mesmo assim, o nosso espírito de jovem e
entusiasmo nos lançava contra o inimigo. Os marinheiros veteranos da Primeira Guerra não
queriam encontrar submarino, mas nós queríamos ir logo para a luta.
11 – Quando o senhor percebeu que estava realmente em guerra?
R: Quando virei náufrago no Navio-Auxiliar Vital de Oliveira. Não senti medo, mas percebi
que o inimigo era real. Eu vi meu colega, “Bola Sete”, morrer em meus braços e nada pude
fazer.
12 – Como foi, na visão do senhor, esse ataque ao Vital de Oliveira?
R: O navio estava cheio de material e pessoas, inclusive civis que eram parentes de
tripulantes, com isso não havia espaço. Um amigo meu me arrumou um colchão e fui dormir
no convés. Era por volta de 23:00, eu estava dormindo. Quando acordei, já estava dentro
d`água e o navio já estava pegando fogo e afundando, então me afastei.
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13 – O senhor pôde perceber melhorias no material a partir do início da ajuda norteamericana?
R: Sem dúvida! O material que eles forneceram era de melhor qualidade. As bombas de
profundidade tinham um maior alcance e as armas eram melhores e a instrução também.
14 – O senhor participou de alguma instrução realizada pelos norte-americanos?
R: Sim. Em Recife havia um centro de instrução onde eram realizadas as palestras e
instruções e eu participava voluntariamente. Sempre gostei de estudar.
15 – Além do São Paulo, o senhor serviu em outro navio?
R: Sim. Fui escrevente na Corveta Henrique Dias.
16 – Esses navios possuíam equipamento adequado para o combate aos submarinos?
R: Sim. Recebemos as Corvetas com Sonar e bomba, porém ainda sem Radar.
17 – Quem operava o equipamento Sonar? Os militares da MB ou norte-americanos?
R: Tudo era operado pelo nosso pessoal. Inclusive, eu era um intermediário das
comunicações do equipamento Sonar quando havia algum contato do inimigo. Era eu que
passava a posição do inimigo para a realização do fogo.
18 – Onde o senhor recebeu a instrução para desempenhar essa função?
R: O período em que fiquei no São Paulo realizei muitos cursos e aprendi muito. Inclusive, a
atirar e a lutar boxe.
19 – Quanto tempo o senhor serviu na Segunda Guerra?
R: 2 anos e 8 meses. Praticamente todo o período da participação brasileira.
20 – E a após o Conflito Mundial, o que o senhor fez?
R: Eu pedi baixa como marinheiro segunda classe e fui trabalhar por conta própria e
estudar.
21 – Depois dessa experiência, já como ex-combatente, qual foi o momento vivido com a MB
que mais marcou o senhor?
R: O Almirante Monteiro Dias, na época Comandante do 2o Distrito Naval, fez uma bela
homenagem a mim e aos meus companheiros que tombaram nesse terrível combate naval. Eu
fiz uma doação para a MB de um exemplar do meu livro “Um Marinheiro do Brasil na 2a
Guerra Mundial” e pedi para que fosse jogado ao mar. Pois bem, ele determinou que a
Corveta Caboclo suspendesse para realizar uma cerimônia. Então o livro foi colocado em
bela caixa; quando o navio estava navegando na região das rotas de comboios, foi tocado um
reunir na popa e com o toque de silêncio lançaram o livro ao mar. Após isso, o Almirante me
telefonou e informou que meu pedido tinha sido realizado. Então me enviou um DVD com a
gravação do evento. Até hoje me emociono com isso! Muito obrigado!

175
APÊNDICE F – CARACTERÍSTICAS DOS MEIOS NAVAIS INCLUÍDOS NO
PROGRAMA DE 1934
Tipo

Armamento

Raio de Ação

Velocidade máx.
(milhas/h - nós)

Cruzadores

6 canhões de 203mm, em três torres

7.500 milhas a 14 nós

32

5.000 milhas a 15 nós

38

17/9

axiais; 12 canhões de 120m m, 6 em
cada bordo; 8 Mtr. AA de 25mm e 8
Tpd. de 21 pol. na linha axial
Contratorpedeiros

4 canhões de 120mm; 2 canhões AA de
40mm; 4 Mtr. AA de 13.2 mm; 9 Tpd.
de 21 pol. a xiais; e 2 morteiros lança
bombas de profundidade

Submarinos de

1 canhão de 101mm; 4 Mtr. AA de

8.000 milhas veloc. eco./140

Esqua dra

25mm; 8 Tpd de 21 pol (6 av. e 2 ar.)

milhas a 5nós

Submarinos-

1 canhão de 75mm; 2 Mtr. AA de

6.000 milhas veloc. eco./140

Mineiros

25mm; 4 Tpd. de 21 pol. (2 av. e 2 ar.);

milhas a 5 nós

14/8

e 36 a 42 minas
Navios-Mineiros

2 canhões de 120mm; 4 Mtr. AA de

Varredores

13.2mm; e 44 minas

3.000 milhas a 10 nós

18

Fonte: Ofício no 132 do Estado Maios da Armada, datado de 15 de junho de 1933. In: História
Marítima Brasileira. Vol. V Tomo II. Rio de Janeiro: Serviço de Documentação da Marinha,
1985, p. 221
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ANEXO A – FRONTEIRAS MARÍTIMAS NA COSTA ATLÂNTICA DAS AMÉRICAS

Fonte: DUARTE, Paulo de Q. Dias de Guerra no Atlântico Sul. Rio de Janeiro: Biblioteca do
Exército, 1968, p.81.
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ANEXO B – RELAÇÃO DE PERDAS ENTRE U-BOATS E NAVIOS MERCANTES

Fonte: BAGNASCO, Erminnio. Submarines of World War Two. London: Lionel Leventhal
Limited, 1977, p.32.

ANEXO C – RELAÇÃO ENTRE PERDAS DE NAVIOS MERCANTES ALIADOS POR
SUBMARINOS E NOVAS CONSTRUÇÕES
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Fonte: BAGNASCO, Erminnio. Submarines of World War Two. London: Lionel Leventhal
Limited, 1977, p.32.
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ANEXO D – MÉDIA DE PRODUÇÃO DE CONTRATORPEDEIROS NORTEAMERICANOS (1941-43)

Fonte: MARINHA DO BRASIL. Nossa Marinha de Guerra - Relatório do Almirante Ernest J.
King ao Ministro da Marinha do Brasil. Rio de Janeiro: Imprensa Naval, 1944, p.27

