
DUQUE DE CAXIAS

Navio-Auxiliar/Navio-Escola

Incorporação: 31 de julho de 1945.

Baixa: 16 de maio de 1958.

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

Navio mercante misto,  construído em 1918, nos Estaleiros  Wlliam Cramp & Sons,

Ship Engine Building Co., Philadelphia, Estados Unidos para a Cuban Mail Steamship (Ward

Line)  com  o  nome  de  Orizaba.  Foi  incorporado  à  Marinha  dos  Estados  Unidos  como

Transporte de Guerra em 1942. 

No ano de 1942 ao realizar o serviço de transporte destinado a invasão do norte da

África  e  Sicília,  foi  torpedeado ao largo da Sicília.  Após reparos  retornou ao serviço  de

transporte das forças do Exército estadunidense no Pacífico. No ano de 1945 passou por uma 



grande  reforma  nos  Estaleiros  Tampa  Ship  Building  Co., Flórida,  sendo  adaptado  as

necessidades da guerra moderna.

 Em 31 de julho de 1945 por meio do Aviso Ministerial nº 1.104-A foi submetido a

Mostra  de  Armamento  e  incorporado  à  Marinha  do  Brasil  com  indicativo  visual  G11.

Segundo navio da  Marinha do Brasil  a  receber  o nome  Duque de Caxias homenageia  o

patrono do Exército Brasileiro Luís Alves de Lima e Silva. O primeiro navio assim batizado

foi um vapor incorporado à Armada Imperial durante a Guerra do Paraguai.

O navio foi construído em chapa de aço com fundo duplo, compartimentos estanques,

duas chaminés, dois mastros, uma torreta para o radar, quatro cobertas e dois conveses.

O navio possuía as seguintes características: 7.013 t de deslocamento leve; 7.078 t de

deslocamento padrão; 11.063 t de deslocamento normal; 11.130 t de deslocamento máximo;

135 m de comprimento total; 129,38 m de comprimento entre perpendiculares; 18,30 m de

boca; 10,67 m de pontal; 4,72 m de calado leve a meio navio; 4,81 m de calado normal a

meio navio; 7,43 m de calado máximo a meio navio.

Era equipado com duas unidades de propulsão compostas por duas turbinas a vapor de

alta pressão e duas de baixa pressão Parsons WM Cramp and Sons 9.000 HP de potência total

120  RPM,  sendo  estas  últimas  conjugadas  com  a  turbina  de  marcha  a  ré,  tipo  Curtiss,

conectadas  por  engrenagens  redutoras  De  laval  Steam  Turbine  Co. a  dois  eixos  que

acionavam dois hélices de cinco pás. O navio possuía oito caldeiras escocesas  WM Cramp

and Sons, queimando óleo combustível com tiragem forçada em compartimento aberto, leme

vertical, telecomandado a vapor que era governado do passadiço e manobrado pelo leme a

mão na estação de governo a ré do convés superior.

Era artilhado com dois  canhões  de 127 mm, L51,  MKVIII  para  tiro  de superfície,

disparo elétrico ou por percussão com fechamento por parafuso Wellin com obturação Bange.

Possuía quatro canhões semiautomáticos de 76 mm tipo L50 MKXXI para tiro antiaéreo e de

superfície com fechamento por cunha e disparo por percussão mecânica e eletromecânica,

montados em reparos singelos e situados em plataformas elevadas, sendo dois a proa, dois a

meia nau entre as chaminés, um em cada bordo. Possuía 12 metralhadoras Oerlinkon, 20 mm,

MKIV, antiaéreas/superfície, montadas em reparos singelos, seis em cada bordo, duas a proa,



quatro  no  convés  das  embarcações,  duas  no  tijupá  e  quatro  no  convés  superior  em

plataformas duplas.

O navio dispunha de cinco paióis de munição equipados com rede de borrifo e sistema

de ventilação forçada, e de uma estação elementar de tiro no tijupá, tendo apenas recurso para

comunicações com toda a artilharia e chaves para o circuito das campainhas de “cessar fogo”.

A  água  potável  era  produzida  por  dois  grupos  destilatórios  Griscon  Russel,  baixa

pressão,  duplo  efeito,  com produção  normal  de  65.000  litros/dia  e  produção  máxima  de

98.410 litros/dia. A energia elétrica era gerada por cinco turbogeradores principais, corrente

contínua, 120 v, 60 KW, 500 amperes, movidos por turbina a vapor saturado Westinghouse,

89,4 HP, e por um gerador auxiliar (emergência), corrente contínua, 120 volts 30KW, 250

amperes, acionado por motor Diesel GM, 45 HP.

O ar comprimido era produzido por compressor Westinghouse acionado por máquina a

vapor, 175 libras/pol2 para serviço geral e por um compressor Ingerssoll Rand, 100 libras pol2

acionado por motor a gasolina, para serviço dos canhões.

Para  navegação  era  equipado  com  agulha  giroscópica  Sperry MKXIV  com  sete

repetidoras  e  um comando com o radar  SL-1;  odômetro  de  superfície  Cherub;  sondador

acústico RCA Manufacturing Co.; radiogoniômetro DP 12, agulhas magnéticas MK1, além

de outros equipamentos convencionais.

Além  dos  diversos  equipamentos  convencionais  de  comunicações  (transmissores,

transceptores e receptores) dispunha de um radar SL-1 Western Eletric Co., alcance máximo

de 460 milhas.

O navio dispunha de cinco paióis  de mantimentos com capacidade total  de 210m3,

refrigerados por três máquinas frigoríficas York Ice Machine; dez geladeiras convencionais;

20 bebedouros elétricos; açougue e padaria.

Todos os compartimentos do navio eram dotados de ventilação artificial e dispunham

de aquecimento por serpentinas a vapor. Era equipado com sistema de combate a incêndio

convencional e por sistema automático fixo de gás carbônico com alarme automático tipo

Richaudio; aparelho de alarme automático Zonit; dispositivo de cortina d’água (borrifo lento)

em todos os conveses e cobertas.



Para serviços e abandono do navio dispunha de três lanchas movidas a Diesel, com

capacidade para 25 pessoas cada; sete baleeiras a remo com capacidade para 50 pessoas cada;

e de 94 balsas com capacidade para 16 pessoas cada, além de salva-vidas individuais.

A sua tripulação era composta de 21 oficiais e 355 praças, podendo transportar tropa de

1.505 homens.

No  dia  31  de  julho  de  1946 quando  viajava  com  destino  a  Lisboa  transportando

passageiros civis, iniciou um incêndio na 2a  seção de caldeiras. O navio se encontrava nas

proximidades de Cabo Frio (posição 23o 06’S 41o 59 W). O incêndio se propagou rapidamente

aos conveses da superestrutura e superior, o qual foi atacado e debelado pela guarnição do

navio.  Diante  da  ameaça  de  explosão  dos  tanques  de  óleo,  da  munição  e  iminência  de

incêndio nas embarcações, foram arriadas e ordenado o abandono do navio para mulheres e

crianças, sendo feito o alagamento dos paióis de munição e lançamento ao mar de munição de

pronto uso. Parte dos passageiros foi recolhida pelo Navio-Mercante Dover Hills e o restante

pelos  navios  da  Esquadra  que  atenderam  ao  chamado  de  socorro,  sendo  eles  os

Contratorpedeiros  Marcílio  Dias,  Beberibe,  Benevente,  Babitonga  e Bocaina,  os Caça-

Submarino Gurupi,  Graúna,  Guaíba,  Guajará,  Grajaú,  Juruena,  Jutaí  e Juruá  e ainda o

Navio-Mercante Comandante Capela. Foi rebocado até o porto do Rio de Janeiro (RJ) pelo

Rebocador Tenente Claudio. 

No período de 5 de julho a 21 de dezembro de 1952, na Societé des Ateliers Terrin em

Marselle na França, o navio foi submetido a extensa reforma nas caldeiras com substituição

de toda a tubulação nas turbinas principais e na parte estrutural.

Durante o período de serviço ativo na Marinha do Brasil, o Navio-Escola  Duque de

Caxias  navegou  186.860  milhas  e  realizou  573  dias  de  mar,  participando  de  inúmeras

missões, as quais se destacam:

17/09/1945  –  Transporte  de  contingente  da  Força  Expedicionária  Brasileira  do  Porto  de

Nápoles para o Rio de Janeiro (RJ);

14/10/1945 – Partiu do Rio de Janeiro (RJ) para conduzir de regresso aos Portos do Nordeste

os reservistas desincorporados do Exército Brasileiro;



25/01/1946 – Partiu do Rio de Janeiro (RJ) com destino a Itália conduzindo a bordo três

Cardeais sul-americanos, cadetes da Escola Militar e da Aeronáutica e o Corpo de Alunos da

Escola Naval, em viagem de instrução;

05/11/1949 – Partiu do Rio de Janeiro (RJ) em direção à Europa e conduziu para o Brasil um

contingente de imigrantes;

30/01/1950 – Partiu do Rio de Janeiro (RJ) em direção à Europa conduzindo contingente de

peregrinos;

14/09/1950 – Partiu do Rio de Janeiro (RJ) em direção a Montevidéu, Uruguai conduzindo

destacamentos  de  alunos  da  Escola  Naval,  Escola  Militar  e  Aeronáutica  para  as

comemorações do Centenário da morte do General José Artigas;

21/10/1950  –  Conduziu  em  cruzeiro  pelo  litoral  brasileiro  contingente  de  candidatos  a

Aprendizes-Marinheiros;

25/01/1957 – Partiu do Rio de Janeiro (RJ) em direção aos Estados Unidos, conduzindo o

primeiro contingente para guarnecer os Cruzadores Barroso e Tamandaré;

02/10/1951 – Partiu em direção ao Porto de Vitória (ES) para transportar os membros da

Escola Superior de Guerra ao Rio de Janeiro (RJ);

24/11/1951  –  Foi  incorporado  operacionalmente  à  Esquadra  arvorando  o  Pavilhão  do

Comandante em Chefe, com a finalidade de desenvolver tema tático da Escola de Guerra

Naval entre Rio de Janeiro (RJ) e Salvador (BA), embarcando oficiais do Estado-Maior da

Esquadra, o Vice-Diretor da Escola de Guerra Naval e instrutores e alunos da referida Escola;

03/01/1952 – Partiu em viagem de instrução com contingente de alunos do 1º e 2º ano do

Curso  Prévio  da  Escola  Naval  e  respectivos  instrutores,  ao  longo  do  litoral  brasileiro,

conduzindo também contingente de 1.079 homens recrutados para o Exército Brasileiro em

Santa Catarina;

04/06/1952 – Partiu do Rio de Janeiro (RJ) conduzindo uma turma de 51 guardas-marinha em

viagem de instrução;

12/08/1953 – Partiu do Rio de Janeiro (RJ) para viagem de instrução da turma de guardas-

marinha no ano de 1953;



05/06/1957 – Partiu do Rio de Janeiro (RJ) para viagem de instrução da turma de guardas-

marinha de 1956.

Em cumprimento ao Aviso Ministerial nº 783 de 1° de abril de 1953, foi classificado

como Navio-Escola, quando teve o indicativo alterado para U11. Pelo Aviso 1526 de 25 de

junho de  1954,  o  navio  passou  para  subordinação  do Comando de  Forças  de  Alto  Mar.

Depois de cinco anos de atividade como navio-escola passou a situação de navio reserva em

cumprimento ao Aviso Ministerial  nº 1.137 de 16 de maio de 1958, sendo realizada sua

Mostra de Desarmamento.

Foram seus comandantes:

Capitão de Fragata Raul Reis Gonçalves        

31/07/1945 a 10/01/1946

Capitão de Fragata Diogo Borges Fortes 10/01/1946 a 04/17/1946

Capitão de Fragata Octavio Soares de Freitas 04/07/1946 a 11/07/1947

Capitão de Fragata Fernando Muniz Freire Junior 11/07/1947 a 14/04/1948

Capitão de Fragata Luiz Felipe Saldanha da Gama 14/04/1950 a 23/01/1950

Capitão de Fragata Luiz Octavio Brasil 23/01/1950 a 28/03/1951

Capitão de Fragata Raul Correia Dias da Costa                   28/03/1951 a 02/04/1952

Capitão de Fragata Augusto Hamann Rademaker Grunewald   02/04/1952 a 23/04/1953

Capitão de Mar e Guerra Francisco Vicente Bulcão Vianna 23/04/1953 a 09/10/1954

Capitão de Fragata Armando Zenha de Figueiredo (interino) 09/10/1954 a 29/10/1954

Capitão de Fragata João Faria de Lima (interino) 29/10/1954 a 19/02/1955 

Capitão de Mar e Guerra Luiz Teixeira Martini 19/02/1955 a 05/04/1956

Capitão de Mar e Guerra Francisco Duque Guimarães 05/04/1956 a 16/05/1958
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